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D
intre valorile care stau la baza fiinţării şi
activităţii A.N.C.M.R.R. am ales pentru
prezentul editorial unitatea şi cama -

raderia. Două valori care dau putere şi efi -
cienţă acţională acestei structuri asociative,
structură care ocupă un loc bine definit în
societatea românească de azi, datorită pe de o
parte reprezentativităţii sale, iar pe de altă
parte calităţii de utilitate publică a acesteia.  

Unitatea este specifică structurilor orga -
nizatorice şi se materializează atunci când
membrii acestora împărtăşesc aceleaşi idea -
luri şi valori, acţionând împreună pentru
binele comun.

Camaraderia, valoare specifică mem -
brilor unei colectivităţi, dată de legătura prie -
tenească  şi colegială dintre aceştia. Se apre -
ciază că acest sentiment este foarte puternic
în armată.

Tăria şi eficienţa oricărei structuri aso -
ciative şi în primul rând a A.N.C.M.R.R. sunt
date de unitatea dintre membrii săi şi de
amplitudinea sentimentului de camaraderie
dintre aceştia. 

Întrepătrunderea dintre unitate şi cama -
raderie generează o anumită capacitate de
opţiune şi nu mai puţin de răspundere.

Este foarte uşor să spui că ,,îţi vezi de
treaba ta”, nefiind solidar cu toţi ceilalţi
membri ai grupului din care faci parte, sau
pentru care ai optat expres.  

Condiţiile promovării de către
A.N.C.M.R.R. a unităţii şi camaraderiei ar
putea fi rezumate astfel: • Cunoaşterea gra -
dului de încredere a membrilor A.N.C.M.R.R.,
fiecare faţă de ceilalţi; • Necesitatea promo -
vării în structurile A.N.C.M.R.R. a unui stil de
muncă fundamentat ştiinţific şi crearea în
acest fel a condiţiilor necesare realizării de
ca litate a cerinţelor Statutului şi Strategiei
A.N.C.M.R.R.; • Revitalizarea resurselor
financiare proprii în vederea finanţării unor
activităţi cu impact deosebit în rândurile
cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi
nu numai; • Realizarea unei depline inter -
dependenţe a organelor de conducere ale

A.N.C.M.R.R. de la toate nivelurile; • Con -
ştientizarea membrilor A.N.C.M.R.R. asupra
locului pe care îl are informaţia în eficien -
tizarea activităţii structurilor de conducere; •
Amplificarea activităţilor care au determinat
şi determină în continuare calitatea de
utilitate publică a A.N.C.M.R.R.

La cele de mai sus adăugăm o chestiune
aparte, cea a relaţiilor care se stabilesc între
oamenii din aceeaşi categorie profesională.
Colegialitatea, solidaritatea profesională, au
jucat întotdeauna un important rol în den -
tologia oricărui domeniu de activitate. Spiritul
colegial al membrilor unui grup profesional
oferă sentimentul de securitate şi confortul
psihic necesar derulării activităţilor în care
aceştia sunt angrenaţi la un moment dat.

Invidia, incorectitudinea şi lipsa unui
minim respect faţă de colegi constituie ma -
nifestări etice negative şi dăunează, uneori în
proporţii nebănuite, categoriei sociale res -
pective, în cazul nostru cadrelor militare,
indi ferent de poziţia acestora: active, în re -
zervă sau în retragere.

Am adus în prim plan şi această din
urmă idee, dat fiind faptul că în ultima vreme
asistăm la o anumită disoluţie între ca -
tegoriile de cadre militare. O asemenea atitu -
dine este străină de principiile fundamentale
care au stat întotdeauna la baza relaţiilor din -
tre cadrele militare, indiferent de poziţia
ocupată de acestea la un moment dat. Se
nesocotesc astfel valorile la care am făcut
referire, respectiv unitatea şi camaraderia,
fără de care organismul militar în întregul
său nu are decât de suferit.

Fără a conştientiza  permanent ne -
cesitatea promovării unităţii şi camaraderiei,
A.N.C.M.R.R. nu va putea duce la bun sfârşit
ceea ce şi-a propus. 

Numai promovând spiritul Devizei
,,Patrie, Onoare, Demnitate” vom ridica
întotdeauna la cotele cuvenite atât unitatea
cât şi camaraderia, valori deosebit de scum -
pe pentru toţi cei care au jurat să apere Ţara
sub Tricolor. 

Redacţia
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EDITORIAL

UNITATEA ŞI CAMARADERIA, 
VALORI ALE  A.N.C.M.R.R.



Stimaţi invitaţi, stimaţi camarazi,
membri ai Consiliului Director

Raportul B.P.C. are ca perioadă de re -
ferinţă activitatea desfăşurată la nivelul în -
tregii Asociaţii, în perioada 23 octombrie
2014 – 25 noiembrie 2015.

Este demn de menţionat de la început,
că Hotărârea Conferinţei Naţionale din
6.11.2013 şi Hotărârea Consiliului Director
din octombrie 2014 au constituit în perma -
nenţă documente călăuzitoare şi în această
etapă, iar obiectivele din Statut şi din Stra -
tegie au stat la baza activităţii pe întreaga
scară ierarhică a organelor de conducere,

Remarcăm cu satisfacţie că poziţia ge -
nerală a Asociaţiei, a fiecărui organ de con -
ducere a corespuns în totalitate reco man dă -
rilor Conferinţei Naţionale şi la toate nive -
lurile s-a dovedit interesul pentru valo riza -
rea superioară a experienţei dobândite, con -
cretizată în esenţă, prin:

• o înţelegere superioară a rolului şi
locului A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” în
raport cu Armata Activă şi societatea ro mâ -
nească, în vederea recunoaşterii repre zen ta -
tivităţii şi creşterii prestigiului A.N.C.M.R.R.
şi a segmentului socio-profesional pe care îl
reprezintă rezervistul şi pensionarul mili -
tar;
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DIN  V IAŢA  A .N .C .M .R .R .

În ziua de 25 noiembrie 2015 s-a desfăşurat în Sala Alba Iulia din Palatul Cercului
Militar Naţional, Şedinţa Consiliului Director al A.N.C.M.R.R., cu următoarea ordine de zi: 

1. Raportul Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza, pe
perioada 23 octombrie 2014-25 noiembrie 2015; prezentat de dl. General (r) prof.univ.dr.
Mihai Iliescu, preşedintele A.N.C.M.R.R.;

2. Informări privind activitatea desfăşurată de Filialele Judeţene Timiş, Neamţ, Bihor
şi Sector 3 Bucureşti (preşedinţii de filiale);

3. Informarea Comisiei de Analiză a Respectării Statutului A.N.C.M.R.R. (Gl.bg.(r)  ing.
Gheorghe Gârlea);

4.  Raportul Comisiei de Cenzori (col.(r) Dan Ciocârlan);
5. Propuneri de completare a Consiliului Director şi a Biroului Permanent Central

(Gl.lt.(r) dr. Radu Vlăsceanu);
6.  Prezentarea Proiectului de Hotărâre (Gl.lt.(r) dr. Radu Vlăsceanu)
7. Informări cu privire la:  decontarea medicamentelor; situaţia geopolitică şi de se cu -

ritate; posibilităţi privind accesarea de fonduri europene (col.dr. Ştefani Constantin, cdr.Vali
Mateiu, cdr.(r) Constantin Ifrim.

La şedinţa Consiliului Director au participat ca invitaţi domnii: Gl.mr (r) dr.ing.
Neculai Onţanu, Cam.Tiberiu Frăţilă, col.dr..Constantin Stefani, Gl.mr.(r) Visarion Neagoe,
Gl.(r) Marin Dragnea, Gl.col.(r) dr.Constantin Olteanu, col.(r) Mihai Mihil, cdr.Vali Mateiu,
Gl.mr (r) Dan Ioan, Gl.mr.(r) Chiriac Mihai, cdr.(r) Constantin Ifrim. 

Cu prilejul şedinţei Consiliului Director au transmis mesaje domnul senator Gl.(r) dr
Gabriel Oprea,  şi domnul Gl.(r) Marin Dragnea.    
Prezentăm mai jos o parte dintre materialele prezentate în cadrul Şedinţei Consiliului
Director.

RAPORTUL BIROULUI PERMANENT CENTRAL  
AL A.N.C.M.R.R. LA ŞEDINŢA CONSILIULUI

DIRECTOR AL A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”
- 23 noiembrie 2015  Bucureşti - 



• consolidarea respectului şi a în -
crederii cadrelor militare în rezervă şi în re -
tra gere în Asociaţie, în iniţiativele şi de mer -
surile specifice şi procedurale promo vate
sau implementate, în relaţionarea cu institu -
ţiile centrale şi locale ale statului, cu forţele
politice şi parlamentare respectându-se
prin  cipiul apartinităţii politice, conform
pre vederilor Statutului;

• identificarea de noi oportunităţi facile
pentru a fi implementate în viaţa Asociaţiei,
conform Statutului şi Strategiei şi  propriilor
hotărâri adoptate în consens.

În perioada de referinţă sus-amintită,
reperele pentru planificarea şi organizarea
activităţilor le-au constituit:

-   Hotărârea Conferinţei Naţionale din
06.11.2013;

- Hotărârea Consiliului Director din
23.10.2014;

- Hotărârile B.P.C. şi ale Comitetelor şi
birourilor permanente ale filialelor;

Prevederile planurilor de activitate
adoptate pentru 2015.

Planurile de activitate la toate nivelurile
ierarhice au fost şi sunt realiste, în con cor -
danţă cu nevoile şi dezideratele asumate, dar
şi cu sustenabilitatea reală şi  competenţele
limitate ale întregii Asociaţii pentru reali -
zarea practică.

În concret şi în consens cu cele afir -
mate, trebuie să subliniem că un obiectiv
per manent şi călăuzitor a fost eficientizarea
muncii desfăşurate la toate nivelurile, va -
lorificarea învăţămintelor şi experienţei acu -
mulate acordându-se o mai mare atenţie co -
municării, schimbului de idei şi păreri, pre -
cum şi sprijin şi îndrumare nemijlocite,
având la bază strategia pentru optimizarea
şi eficientizarea activităţii.

Considerăm că şi în cadrul acestui
forum se impune să reiterăm că B.P.C. a con -
diţionat perseverent, şi temeinic motivat,
poziţia A.N.C.M.R.R. de statutul de cadru
militar în rezervă şi în retragere, segment
distinct al societăţii româneşti, existent încă
din timpul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. A.N.C.M.R.R., ca structură asociativă
distinctă, sărbătorind în acest an jubileul

generat de 90 de ani de atestare istorică,  25
de ani de atestare juridică şi de 5 ani de la
instituirea, la iniţiativa acesteia şi cu spri -
jinul fostului ministru al M.Ap.N., domnul
Gabriel Oprea, a Zilei Rezervistului Militar –
înscrisă în Cartea Tradiţiilor şi Sărbătorilor
Armatei.

Afirmăm cu tărie că toate acestea au
constituit suportul de motivare şi mobilizare
permanentă, pe bază de voluntariat, pentru
a ne îndeplinii obiectivele şi dezideratele
asumate, organizând acţiuni şi demersuri,
precum şi adoptarea unei poziţii tradiţionale
demne şi civilizate pentru toate organele de
conducere.

În toate acţiunile şi demersurile noastre
şi din  această perioadă am avut în vedere cu
prioritate:

• calea legală, civilizată potrivit Statului
de drept, principiilor democratice, a Sta -
tutului cadrelor militare, referitor la cele din
rezervă şi retragere şi a Jurământului de cre -
dinţă faţă de ŢARĂ;

• respectarea drepturilor consfinţite
prin Constituţie şi dobândite prin lege;

• îmbunătăţirea condiţiilor de stare
socială şi de viaţă decente ale cadrelor mi -
litare în rezervă şi în retragere şi familiilor
acestora;

• evitarea unor ieşiri „vocale” pe „sticlă”
(TV) care ar genera motive în plus de ne -
mulţumire pentru celelalte categorii socio-
profesionale şi nu puţine la număr, plecând
de la nivelul acestora de înţelegere şi accep -
tare a specificităţii şi particularităţii ser -
viciului militar;

• diversificarea modalităţilor de cul -
tivare a trecutului istoric şi militar al po -
porului şi armatei sale, cultivarea dragostei
faţă de ţară şi neamul românesc, cinstirea şi
venerarea înaintaşilor, a eroilor neamului şi
armatei, a recunoaşterii contribuţiei reale a
Armatei de Rezervă în toate momentele de
restrişte şi de progres ale Ţării, inclusiv la
instaurarea statului de drept, accederea în
Alianţa Nord Atlantică şi în Uniunea
Europeană;

• permanentizarea şi operativitatea
legăturilor de comunicare şi informare în
vederea cunoaşterii, îndrumării şi depăşirii
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unor greutăţi şi eliminării neajunsurilor
reclamate;

•  perfecţionarea organizării şi con -
ducerii la toate nivelurile ierarhice, având la
bază prevederi clare, fără ambiguitate ale
Statutului şi Strategiei, înţelegerea şi apli -
carea riguroasă şi unitară a diagramei orga -
nizatorice şi relaţionare, a regulamentelor
de ordine interioară proprii.

În contextul celor menţionate, trebuie
să arătăm că B.P.C. a hotărât că, în spiritul
competenţelor stabilite prin Statut, răs -
punderile pentru eficientizarea muncii şi a
poziţiei faţă de A.N.C.M.R.R. revin B.P.C., Co -
mitetelor şi Birourilor Permanente ale filia -
lelor, că toate organele de conducere trebuie
ca, în raport de rezultatele înregistrate, să
adop te permanent măsuri pentru îmbu -
nătăţirea funcţionării în toate domeniile şi
de perfecţionare a muncii în ansamblu.

B.P.C. apreciază că reuniunile zonale au
un efect benefic, constituie un valoros cadru
de cunoaştere reciprocă, de preluare a unor
metode de acţiune, a unor învăţăminte şi ex -
perienţe dobândite de unele filiale. Reite -
rând şi acum valoroasele întâlniri organizate
de filialele Gorj, Constanţa, Galaţi, Buzău,
astăzi aducem mulţumiri şi filialei Cluj, care
a organizat şi pregătit întâlnirea zonală cu
re prezentanţii B.P.C. şi ai Filialelelor Satu-
Mare, Maramureş, Harghita,  Sălaj,
Covasna, Bistriţa-Năsăud, Alba, Sibiu şi
toate subfilialele Clujului.

B.P.C. apreciază că Filiala Cluj a dovedit
responsabilitate, competenţă şi o foarte
bună etalare  a învăţămintelor şi experienţei
acumulate, a unei perfecte colaborări cu
toate unităţile militare active din garnizoană,
cu prefectura şi Consiliul Judeţean, mai
puţin cu Primarul Clujului (Dl. Emil Boc).

Totodată B.P.C. apreciază şi recunoaşte
în continuare că la toate nivelurile Asociaţiei
se desfăşoară o muncă consistentă pe bază
de voluntariat şi ca urmare se impune ca în
permanenţă să se manifeste cu decenţă
respectul şi recunoştinţa pentru toţi care
muncesc în Asociaţie, să preluăm toate
poziţiile constructive din partea membrilor

Asociaţiei, - bineînţeles în lumina Statutului
prin implementarea lor sau promovarea la
cei în drept.

Acum şi întotdeauna se impune să
evaluăm activitatea în ansamblu a B.P.C., a
Comitetelor şi Birourilor permanente ale
filialelor şi subfilialelor, a acţiunilor şi de -
mersurilor întreprinse şi a nivelului de noto -
rietate, reprezentativitate şi percepţie înre -
gistrate şi recunoscute faţă de prezenţa
A.N.C.M.R.R. în Rezerva Armatei Române - în
Societatea Românească.

Fără teamă de a greşi, vă asigur, stimaţi
camarazi că toţi membrii B.P.C. au respon -
sabilitatea faptelor şi acţiunilor personale şi
colective, a angajamentului asumat prin
acceptarea pe baza de voluntariat a funcţiilor
statutare şi se străduiesc să respecte şi să
valorifice la standarde noi moştenirea înain -
taşilor, rezultatele anterioare, respectând vir -
tuţile cuprinse în Deviza „PATRIE-ONOARE-
DEMNITATE”.

Cred că sunt în asentimentul Dvs. să
apreciez că munca, activităţile şi demersurile
B.P.C. vă sunt bine cunoscute şi ca urmare în
cele ce urmează voi readuce în atenţie cele
mai semnificative şi noi aspecte prevăzute
în etapa de referinţă.

Apreciem că prevederile planului ge -
neral cu principalele activităţi au fost axate
pe structura Strategiei pentru eficientizarea
activităţii A.N.C.M.R.R. pentru etapa 2013-
2017, actualizată în 2014 în urma Con -
ferinţei Naţionale din  Decembrie 2013,
având referire directă la domeniile: specific;
studii şi analize; legislativ-normativ; orga -
nizatoric; informaţional-relaţional; calitatea
vieţii şi relaţii internaţionale.

B.P.C. şi prin Grupul Operativ de Lucru,
împreună cu Aparatul său Central au
analizat trimestrial şi ori de câte ori a fost
nevoie stadiul îndeplinirii planului general
stabilind corectivele care s-au impus – Demn
de menţionat faptul că vicepreşedinţii pe
domenii de responsabilitate şi-au stabilit
obiective şi activităţi specifice, având ca scop
principal îndeplinirea planului general.

În consecinţă s-au formulat şi adoptat
măsuri şi acţiuni specifice etapei de refe rin -
ţă parcurse, direct ancorate în realitatea co -

5Rezerva  Oştirii  Române



tidiană care a marcat existenţa A.N.C.M.R.R.
şi menirea asumată.

În context, este demn de a reaminti:
• Aniversarea Zilei A.N.C.M.R.R. la 90 de

ani de legitimitate istorică şi 25 de ani de la
reînfiinţare-1990 şi a Zilei Rezervistului Mi -
litar (la 5 ani de la instituire);

• Încheierea procesului de elaborare,
teh noredactare şi editare a monografiei
„A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”- Mi -
siune de Credinţă, Datorie de Onoare”
(1925-2015);

• Actualizarea acordului preşedintelui
României privind Înaltul patronaj al
A.N.C.M.R.R., conform tradiţiei şi prevederii
Statutului Asociaţiei;

• Actualizarea protocoalelor în vigoare
şi identificarea unor noi oportunităţi de
conlucrare cu alte structuri ale instituţiilor
centrale şi locale ale statului, dispuse să ajute
A.N.C.M.R.R. în rezolvarea obiectivelor
asumate;

• Coordonarea pregătirii şi desfăşurării
adunărilor generale anuale ale filialelor ju -
deţene şi de sector;

• Valorificarea schimburilor de expe -
rienţă în plan zonal;

• Eficientizarea sistemului de co mu -
nicare-informare, informare şi ajutor în
raport cu sustenabilitatea asigurată tuturor
acţiunilor şi demersurilor la nivel central şi
al filialelor;

• Informarea sistematică a membrilor
asociaţiei cu probleme referitoare la cu noaş -
terea şi înţelegerea conceptelor politico-
militare actuale prin care sunt definite se -
curitatea, stabilitatea, interesul naţional şi
apărarea naţională, situaţia geo-politică ac -
tuală, evoluţia societăţii româneşti în con -
text, şi impactul asupra segmentului socio-
profesional reprezentat de cadrele militare
în rezervă şi în retragere provenite din ac -
tivitate în Armata României;

• Continuarea susţinerii unor proceduri
specifice pentru reluarea iniţiativelor legis -
lative aflate în Parlament şi reluarea amen -
damentelor referitoare la: Legea pensiilor
militare de stat; Legea de modificare şi com -

pletare a Legii nr. 346/2006 privind orga -
nizarea şi funcţionarea Ministerului Apără -
rii Naţionale; Statutul cadrelor militare, gra -
daţilor şi soldaţilor; Pachetul de legi privind
sistemul de sănătate publică;

• Antrenarea unui număr mai mare de
cadre militare în rezervă şi în retragere,
membri ai Asociaţiei în procesul de studiere
şi formulare de propuneri la actele nor -
mative specifice, în vederea definitivării în
Comisia Centrală a M.Ap.N.;

• Pornirea demersului de fundamentare
a Cadrului General de acţiune pentru parti -
ciparea la programe de finanţare europeană
vizând valorificarea potenţialului uman al
Asociaţiei în sprijinul activităţii locale, îmbu -
nătăţirea calităţii vieţii cadrelor militare în
re zervă şi în retragere, implicarea
A.N.C.M.R.R. în managementul crizelor la
nivel central şi local;

• Continuarea dezvoltării şi întăririi
relaţiilor de colaborare cu structurile aso -
ciative similare la nivel central şi local (trans -
frontalier) din ţările membre NATO şi UE,
deja statornicite, acordând prioritate celor
din ţările vecine şi de natură specifică,
aparte, cu Republica Moldova;

• Identificarea de noi oportunităţi
pentru conlucrare şi cu alte structuri aso -
ciative similare din spectrul de interes
strategic al României şi Armatei Române.

• Demararea acţiunilor pentru des chi -
derea relaţionării cu structuri asociative si -
milare din Germania, Polonia şi Turcia.

În contextul informaţiilor prezentate
referitoare la acţiunile şi demersurile
realizate, merită să fie amintite şi urmă -
toarele:

• Primirea la Consilierul Preşedintelui
României pentru confirmarea recunoaşterii
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” func -
ţionând sub patronajul Preşedintelui Româ -
niei în calitate sa de Comandant al Forţelor
Armate;

• Împreună cu Primăria Sectorului 2 s-
a realizat întâlnirea cu domnul Vice-primmi -
nistru Gabriel Oprea, în ziua de 06.03.2015,
a reprezentanţilor conducerii centrale,

6 Rezerva  Oştirii  Române
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filialelor de sector şi a Judeţului Ilfov, a celor 5
filiale asociative pe arme şi specialităţi
militare, a celor 3 cu protocol de colaborare
precum şi a celor 6 structuri asociative
repre zentative ale sistemului de ordine
publică şi siguranţă naţională;

• Tot cu sprijinul Primăriei Sectorului 2,
al domnului Gl.mr.dr.ing (r) Neculai Onţanu,
am organizat întâlnirea reprezentanţilor
C.N.P.V., federaţiilor şi asociaţiilor naţionale
ale pensionarilor din România în 30.07. a.c.
cu Vice-primministru şi reprezentanţi ai
Guvernului – promovând obiectivele princi -
pale referitoare la asigurarea condiţiilor de
stare socială şi de viaţă decente ale pensio -
narilor şi persoanelor vârstnice;

• Întâlnirea cu Secretarul de Stat pentru
Relaţia cu Parlamentul şi Creşterea calităţii
vieţii personalului;

• Ne-am adresat Preşedinţiei, Guver -
nului, Preşedinţilor Senatului şi Camerei
Deputaţilor, Ministerului Apărării Naţionale,
pentru modificarea Constituţiei referitoare
la definirea statului naţional român, defi ni -
rea minorităţilor etnice şi eliminarea no -
ţiunii de minoritate naţională;

• Participarea la definitivarea legii
pensiilor militare, la susţinerea introducerii
în noul Cod Fiscal a drepturilor de redirec -
ţionare a 2% din impozitul pe pensii;

• Participarea la Comisia Superioară
pentru acte normative specifice a M.Ap.N.; la
cele 5 şedinţe generale şi 2 extraordinare,
unde s-au analizat 31 acte normative - prin -
tre care şi ordinul pentru aprobarea in -
strucţiunilor privind organizarea, funcţio -
narea cercurilor militare de garnizoană în
Armata Românei - în mod deosebit în
şedinţele din luna mai, iunie, septembrie a.c.
în care reprezentanţii unor structuri centrale
ale M.Ap.N. au introdus în mod nejustificat,
ilegal şi lipsit de cea mai elementară rela -
ţionare camaraderească, prevederea ilegală
referitoare la bunurile în folosinţă gratuită -
dorindu-se impunerea A.N.C.M.R.R., la toate
nivelurile, să suporte cheltuielile  pentru
bunurile date în folosinţă gratuită în cadrul
cercurilor militare.

• Menţionăm numărul mare de lucrări

cu tematică militară şi monografii apărute
sub patronajul Filialelor Judeţene şi ale
sectoarelor Capitalei;

• Acordarea Premiului pentru cea mai
valoroasă lucrare de licenţă şi masterat
elaborate în U.N.Ap.;

• Participarea directă la implementarea
prevederilor Protocoalelor de colaborare cu
Primăria Sectorului 2 al Capitalei, AOŞR-
Secţia de Ştiinţe Militare, U.N.Ap. şi Academia
Tehnică Militară şi lansarea Mesajului de
unitate a cadrelor militare în rezervă şi în
retragere din afara Asociaţiei noastre;

• În aceeaşi perioadă A.N.C.M.R.R. a
obţinut 1550 locuri pentru staţiunile mon -
tane-Sinaia, Predeal, Olăneşti- şi litoral - Cap
Aurora, Sulina, Eforie Sud, Mangalia-vile şi
Mangalia-cercul militar; pentru tratament în
staţiunile balneare au fost obţinute 500
locuri în locaţiile M.Ap.N., M.M.F.P.S.P.V.,
Academiei Române şi ale Spitalului Elias.
A.N.C.M.R.R. a intervenit pentru modificarea
Ordinului M.Ap.N. M 110/2009, asigurându-
se începând cu 01.09.2014 decontarea
valorii medicamentelor compensate pentru
cadrele militare în rezervă şi în retragere.                 

În anul 2015 în Sanatoriul de Fizio -
terapie şi Balneologie „Dr. Dumitru Cante -
mir” Bălţăteşti, peste 1000  de  cadre  mili -
tare în rezervă şi în retragere  au beneficiat
de tratament şi recuperare medicală. 

De asemenea trebuie să reamintim că
B.P.C. a acţionat cu perseverenţă pentru
acordarea de recompense morale constând
în promovarea în grad a unor membri ai
A.N.C.M.R.R. care s-au distins prin activitate,
demnitate şi probitate morală şi profesio -
nală, dovedite pe timpul cât s-au aflat în
activitate şi în mod deosebit în cadrul Aso -
ciaţiei, după trecerea în rezervă / retragere.

Ca urmare în perioada octombrie 2014-
noiembrie 2015 au fost promovaţi în grad 8
generali, s-a acordat gradul de general la 10
colonei / comandori, şi au fost înaintaţi în
grad 191 ofiţeri, 30 maiştri militari şi
subofiţeri.

De asemenea s-a acordat gradul de
sublocotenent / aspirant la 24 de maiştrii
militari şi subofiţeri. Comparativ cu perioada
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anterioară lunii octombrie 2014, numărul
celor promovaţi este mult redus, datorită
condiţiilor restrictive impuse prin Ordinul
M.Ap.N., M 132/2012.

Cu sprijinul direct şi avantajos  al
domnului Gl.mr.dr.ing. N. Onţanu şi al
camarazilor din Primăria Sectorului 2 au
fost confecţionate şi conferite cu prilejul Zi -
lei Rezervistului Militar şi a celorlalte ani -
versări, Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R.
unui număr de 63 de personalităţi civile şi
unor membri ai A.N.C.M.R.R., ai structurilor
afiliate, iar Medalia Aniversară „Rezervistul
Militar” unui număr de 79 de membri ai
Asociaţiei.

B.P.C. a acţionat direct şi eficient în
această etapă în comisia interministerială
pen  tru adoptarea noii legi a pensiilor mili -
tare, promulgată cu nr.223/ 2015, precum şi
la modificarea Ordinului M.Ap.N. M
132/2012, înlocuit cu Ordinul M
97/28.09.2015, obţinându-se o relaxare a
condiţiilor pentru înaintarea în grad a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere.

Pentru 1 Decembrie 2015 au fost
analizate şi înaintate propuneri de promo -
vare în grad a 7 generali, de acordarea a
gradului de general la 28 colonei/ comandori
şi de înaintare în grad a 22 ofiţeri, precum şi
de acordare a gradului de sublocotenent la 2
maiştrii militari şi subofiţeri.

În perioada de analiză, trebuie să inclu -
dem şi efortul depus pentru editarea a 2 nu -
mere a Revistei Rezerva Oştirii Române, în -
su mând 192 de pagini şi peste 70 materiale
de informare, documentare şi popularizare
a filialelor şi de promovare a imaginii, noto -
rietăţii şi reprezentativităţii A.N.C.M.R.R., -
Nr.32/ mai 2015 constituindu-se prin con -
ţinut o mini monografie a A.N.C.M.R.R.-
vicepreşedinţii B.P.C. reuşind prelucrarea şi
configurarea unei  forme corespunzătoare
materialelor întocmite de către filiale.

Reprezentativitatea şi legitimitatea
A.N.C.M.R.R. în plan internaţional a fost o
preocupare constantă a B.P.C.

Cu prilejul manifestărilor jubiliare din
mai 2015, pentru prima dată A.N.C.M.R.R. a
fost onorată de prezenţa a 4 preşedinţi de

structuri asociative similare din vecinătatea
imediat strategică şi a interesului nostru de
relaţionare respectiv din Bulgaria, Moldova,
Serbia şi Turcia Au răspuns elogios apelului
nostru reprezentanţii Germaniei, Italiei,
Poloniei, Sloveniei şi Ungariei,  prin prezenţa
ataşaţilor militari ai respectivelor ţări,
acreditaţi la Bucureşti..

Cu acest prilej s-a evidenţiat interesul
pe plan regional de valorificare a poten -
ţialului de eligibilitate pentru participarea la
programe cu finanţare europeană, - apre -
ciindu-se strădaniile A.N.C.M.R.R.

B.P.C. este interesat să dea o nouă
dimensiune şi dinamică activităţii de relaţii
internaţionale,  lucru confirmat prin  fapte
care s-au materializat  la  nivel  central  şi  la
nivelul filialelor.

Amintim că în activitatea de relaţii
internaţionale centrul de gravitate al acestei
activităţi se plasează şi la nivelul filialelor.                                                                                                                                          

Dacă  în perioada  2009-2013  la nivelul
filialelor  s-au  înregistrat  37  activităţi  în
plan internaţional, numai la nivelul 2014 s-
au desfăşurat 23 activităţi, iar pentru 2015
sunt prevăzute 35 de activităţi.

De reţinut că dinamica a crescut nu
numai la nivel transfrontalier ci şi al filialelor
din judeţele Prahova, Hunedoara şi Cluj.

Alături de cei menţionaţi mulţumim tu -
tu ror filialelor care au derulat activităţi in -
ternaţionale, respectiv: Timiş, Bihor, Satu-
Mare, Iaşi, Constanţa, Giurgiu, Mehedinţi.

În prezent sunt în curs de perfecţionare
documente şi programe de cooperare la
nivel central cu Germania, Turcia şi Ungaria,
urmând a se desfăşura în luna decembrie o
deplasare a delegaţiei A.N.C.M.R.R. la
Budapesta.

Reamintim, ca material de bilanţ, că
delegaţia A.N.C.M.R.R., condusă de general-
maior Mihălcioiu, împreună cu general-
maior Paul (Timiş), general Ilieş – aparatul
central, în perioada 18-19 septembrie au
participat în Serbia la aniversarea a 150 ani
de la stabilirea pensiilor militare şi 22 ani de
la înfiinţarea structurii lor asociative.

Nu putem trece cu vederea că şi în do -
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meniul comunicare-protocol s-au depus
eforturi deosebite, înregistrându-se date
informative semnificative.

B.P.C. a pregătit, organizat şi desfăşurat
sesiuni de comunicări ştiinţifice prilejuite
de:

- Ziua Armatei Române la 70 de ani de
la eliberarea ultimei brazde de pământ de
sub ocupaţia Ungaro-horthystă;

- Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie
2014 – Ziua Naţională a României;

- Aniversarea a 156 de ani de la Unirea
Principatelor Române;

- Ziua Armatei Române - 25 octombrie
- sărbătoare de suflet a cadrelor militare în
rezervă şi în retragere provenite din armată
(21.10.2015);

- Evocarea celor mai semnificative
conotaţii istorice ale evenimentelor jubiliare
aniversare din 31 mai 2015, reuşind ca
reuniunea camaraderească să se etaleze ca o
manifestare a dragostei faţă de ţară şi
neamul românesc, faţă de armata sa activă şi
de rezervă, a spiritului de corp şi unitar al
rezervistului militar din întregul Sistem de
Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă
Naţională.

Au fost argumentaţi parametrii fun -
damentali care dau dimensiune şi recu -
noaştere A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”
şi anume legitimitate istorică şi juridică,
reprezentativitate, utilitate şi notorietate
publice, jubileul aniversar confirmând
A.N.C.M.R.R. şi rezervistul militar la vârsta
maturităţii lor depline.

S-a dovedit că structura asociativă
creată cu mai bine de două decenii şi
jumătate, prin asocierea liber consimţită a
fostelor cadre active ale Armatei Române a
devenit pas cu pas, o structură viabilă,
democratică, aptă a reprezenta şi apăra în
spiritul onoarei şi demnităţii militare,
interesele şi drepturile legal cuvenite
cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi
familiilor acestora.

Monografia A.N.C.M.R.R.„Alexandru
Ioan Cuza”, lansată cu prilejul jubileului
aniversar prezentând aspecte ale istoriei
Asociaţiei, îndemnând la consolidarea a tot

ce a fost bun şi valoros, la prevenirea mo -
mentelor de impas printr-o unitate de
nezdruncinat a tuturor românilor şi mili -
tarilor în activitate şi în rezervă, a devenit
Carte document istoric, prin etalarea
faptelor memorabile pentru noi şi model
generaţiilor viitoare de cadre în rezervă şi în
retragere.

Editarea Monografiei a solicitat un
efort de dăruire şi înţelepciune din partea
colegilor implicaţi şi se cuvine să le adresez
cu deosebită preţuire respectuoase mul -
ţumiri tuturor, în mod deosebit Primăriei
Sector 2 pentru solicitudine şi implicare cu
responsabilitate.  

În aceeaşi perioadă analizată s-au
transmis comunicate ale B.P.C., Serviciului
Juridic şi departamentelor, însumând un
număr de 23 comunicate, 10 informări şi
mesaje. Din partea filialelor s-au primit 130
de mesaje care au fost trecute pe SITE-ul
A.N.C.M.R.R.

Cu ajutorul Serviciului Secretariat şi
Protocol s-au întocmit şi distribuit invitaţii
pentru participare la activităţile organizate,
felicitări cu ocazia diferitelor sărbători
legale, de asemenea s-a ţinut un contact mai
bun cu „media” – Trustul de Presă al
Armatei, în special cu Observatorul Militar şi
„ProPatria”.

De asemenea, în perioada de referinţă
A.N.C.M.R.R. a asigurat participarea
reprezentanţilor la nivel central respectiv
teritorial, la toate ceremonialele militar-
religioase, la toate evenimentele omagiale ale
istoriei militare a poporului român, la toate
activităţile festive şi de protocol organizate
de ambasadele din Bucureşti, la zilele Cate -
goriilor de Forţe Armate şi Structurilor
Centrale din M.Ap.N. Totodată s-a implicat
alături de M.Ap.N., A.N.V.R. şi Cultul Eroilor, la
plecarea „Ştafetei veteranilor de război” pe
traseul Bucureşti - Carei ocazionată de
sărbătorirea Zilei Armatei Române la 25
octombrie, participând la festivităţile de la
Carei şi la toate celelalte, din judeţe şi
Capitală, ocazionate de Anul Veteranilor de
Război şi Anul Veteranilor din teatrele de
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operaţii.
Este demn de menţionat implicarea cu

înaltă responsabilitate a tuturor filialelor, însă
se detaşează Filiala Satu-Mare pentru
contribuţia adusă la reuşita manifestărilor de
la Satu-Mare şl Carei..

Aşa cum am precizat anterior, raportul
de analiză nu este exhaustiv, lista aspectelor
pozitive poate continua. Dumneavoastră ştiţi
foarte bine că acest document informaţional
şi de analiză poate fi o invitaţie (provocare) la
analize proprii care vor conduce la perfec -
ţionarea muncii în general, dar vă îndemn pe
toţi să recunoaştem că din păcate cine
munceşte mai şi greşeşte şi fără a deranja pe
cineva trebuie să acceptăm că este loc pentru
mai bine.

Trebuie să spunem că în etapa de refe -
rinţă ne-am confruntat  sau am identificat o
serie de lipsuri şi neîmpliniri în munca
noastră datorate unor cauze subiective şi
obiective.

Doresc să evidenţiez că cele subiective
sunt generate de aspectele de comportament,
gândire, neangajare cu dăruire şi respon -
sabilitate şi bineînţeles de unele motive
neîntemeiate de frustrare şi super orgolii ale
unor camarazi.

Doresc să evidenţiez unele din cele mai
semnificative aspecte:

Sunt unii camarazi care nu-şi asumă
„răspunderea”, sau unii nu-şi mai amintesc
răspunderile asumate, nu se angajează la
unele obligaţii, dacă diferă de domeniul de
responsabilitate, - deşi li se solicită ajutorul;

Nu se înţelege că avem o  echipă şi
fiecare trebuie să contribuie  concret la
bunul mers al lucrurilor;

Unii se mulţumesc să-şi spună părerea,
să facă observaţii critice-corecte,  dar nu-şi
asumă răspunderea de a se implica în
rezolvarea problemelor;

Avem camarazi care sunt foarte
sensibili dacă li se fac observaţii sau apre -
cieri critice, iar unii uită competenţele care le
revin prin Statut şi Regulamentul de Ordine
Interioară.;

Se constată perpetuarea unor nereguli,
a unor concepţii greşite de conducere, inter -

pretării Statutului, Strategiei şi Hotărârilor
adoptate într-o nuanţă accentuată de subiec -
tivitate, unor imperfecţiuni de exprimare în
acestea. 

Încă nu se stăpâneşte temeinic legislaţia
în vigoare referitoare la organizarea şi
funcţionarea A.N.C.M.R.R. şi ca urmare se
acţionează cu unele reţineri şi lipsă de inci -
sivitate pentru  obţinerea  drepturilor  legale,
pentru  identificarea  surselor  de  finanţare
ale  asociaţiei, inclusiv prin proiecte de parte -
neriat şi organizarea unor servicii utilitare la
nivel de filială pentru membrii şi familiilor
acestora iar calitatea de utilitate publică nu
pentru toţi este o modalitate legală pentru
sprijinul necesar în îndeplinirea obiectivelor
propuse şi mai ales în relaţionarea cu in -
stituţiile locale ale statului, pentru asigu rarea
îmbătrânirii active, creşterii calităţii vieţii şi
realizării unei adevărate solidarităţi între
generaţii:

Referitor la aspectele obiective de
cauzalitate, printre acestea se pot menţiona
unele atitudini nejustificate de reticenţă a
unor personalităţi şi instituţii publice, de
neînţelegere deplină a particularităţilor
serviciului militar şi a calităţii de rezervist,
necunoaşterea parametrilor fundamentali ai
A.N.C.M.R.R.„Alexandru Ioan Cuza”, la care se
adaugă fără a greşi, competenţele limitate ale
Asociaţiei, ca ONG – de utilitate publică, în
domeniile legislativ, financiar, logistic şi
menţinerea unor momente ale crizei de
imagine a A.N.C.M.R.R.

Cu foarte multă reţinere şi supărare
trebuie totuşi să afirm că asistăm în mod
nejustificat, lipsit de temei şi cu unele
consecinţe grave în relaţionarea noastră cu
M.Ap.N., la poziţia unor mai tineri camarazi
aflaţi în diferite posturi în structurile de
conducere ale ministerului, prin care elu -
dează prevederile Constituţiei şi a celor
stabilite prin Legi şi ordine ale M.Ap.N., şi
care conduc la reducerea sau anularea
sentimentelor de solidaritate între generaţiile
de militari activi şi în  rezervă, posibil să
afecteze relaţionarea Armatei de Rezervă cu
Armata Activă.

Deşi problema asistenţei medicale şi



11Rezerva  Oştirii  Române

medicamentelor este rezolvată legal, se men -
ţin în continuare unele greutăţi în dobân -
direa drepturilor, sunt ignorate drepturile
financiare cuvenite prin Lege pentru
calitatea de utilitate publică.

Dragi camarazi, printr-o analiză perti -
nentă proprie pot fi identificate şi alte
aspecte de neîmpliniri şi insatisfacţii, dar ne
oprim aici cu prezentarea, având convin -
gerea în găsirea soluţiilor potrivite fiecărei
structuri de conducere pentru îmbunătăţirea
activităţii, contând, nu în ultimul rând şi pe
schimbul benefic de experienţă care va
continua între filiale.

Cred că toţi cei pre zenţi vom fi animaţi
în continuare de gân durile şi sentimentele
exprimate, răsplă tind astfel încrederea şi
aşteptările celor peste 35.000 de membrii ai
A.N.C.M.R.R. „Alexan dru Ioan Cuza”.

Beneficiind astăzi de o bogată expe -
rienţă, un diversificat fond de activitate,
demersuri şi reuşite viabile, de un corp
competent de cadre militare în rezervă şi în
retragere, caracterizate de probitate profe -
sională şi camaraderească, înaltă conduită
civică şi acţionând în unitate de nezdruncinat
şi pe bază de cauzalitate înţe leaptă, toate
aceste realităţi de necontestat pot fi valo -
rificate superior în beneficiul A.N.C.M.R.R.
„Alexandru Ioan Cuza”.

Fiind în asentimentul Dumneavoastră,
asigurăm pe toţi membrii Asociaţiei şi
familiilor lor că nimeni şi nimic nu ne va
abate de la crezul nostru sfânt şi prioritatea
„zero” va continua să reprezinte lupta cu
demnitate pentru apărarea drepturilor
dobândite şi pe drept cuvenite, asigurând
condiţiile de stare socială şi de viaţă decente
tuturor membrilor Asociaţiei, pensionarilor
militari, familiilor acestora.

Nu pot să închei fără a reaminti odată cu
îndemnul la unitate structurală şi de corp,  că
liantul care a unit întreaga Armată în
decursul istoriei şi care ne uneşte şi acum în
cuget şi simţiri este Jurământul Sfânt faţă de
ŢARĂ şi NEAM, care nu poate fi ignorat sau
anulat indiferent de cine va conduce ŢARA,
„EL” trebuie să fie punctul de plecare a

oricărei dezbateri sau măsuri referitoare la
obligaţiile şi drepturile celor ce fac parte din
Armata României cu cele două componente
de bază – Armata Activă şi Armata de
Rezervă.

Fiind în preajma sărbătoririi Zilei Naţio -
nale a României, este o onoare deosebită
pentru mine de a exprima în acest cadru de
înaltă responsabilitate camaraderească şi
civică,  faptul că toate cadrele militare în re -
zervă şi în retragere cinstesc Ziua Naţională
şi respectă semnificaţia ei ca pe o icoană a
devenirii şi existenţei noastre ro mâneşti şi
consideră că patriotismul şi dragostea faţă de
neamul românesc nu au şi nu trebuie să aibă
culoare politică, având încredere deplină în
puterea morală a Conştiinţei Naţionale.

Exprimăm convingerea pentru o înţe -
legere superioară şi temeinic argu mentată a
poziţiei A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”,
care rămâne ancorată în realitatea cotidiană
a societăţii româneşti, - prioritatea mo men -
tului fiind îndemnul la înţelepciune, dem -
nitate şi un comportament civic înaintat, în
contextul necesităţilor şi sarcinilor ime diate
şi de viitor, manifestând echidistanţă politică,
dar să relaţionăm cu toţi cei care ne-au
împărtăşit ideile şi cerin ţele, ajutându-ne în
înfăptuirea idealurilor şi ne pot da garanţia
sprijinului de care A.N.C.M.R.R. are nevoie ca
O.N.G. de utilitate publică şi fără scop
patrimonial.  

Vă adresez tuturor mulţumiri pentru
participarea la acest FORUM, pentru
activitatea desfăşurată, multă sănătate şi
împliniri în viaţa personală,  în familiile
voastre, dar şi în Familia noastră a tuturor
„A.N.C.M.R.R. Alexandru Ioan Cuza”.

La Mulţi Ani România ! La Mulţi Ani
poporului român ! La Mulţi Ani A.N.C.M.R.R.
,,Alexandru Ioan Cuza” !

Tuturor, sărbători de iarnă fericite, Un
AN NOU – 2016 – mai bun şi LA MULŢI ANI!

Gl.(r)prof.univ.dr. Mihai Iliescu
Preşedintele A.N.C.M.R.R.
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În temeiul art. 23 alin. (2) din Sta -
tutul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şI în Retragere,
Consiliul Director adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE  

Art.1 - Se aprobă raportul şi infor -
mările prezentate în Şedinţa Consiliului
Director astfel: Raportul de activitate al
Biroului Permanent Central, al filialelor
judeţene şi ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti, pentru perioada 23 octombrie
2014-25 noiembrie 2015, informările
Filialelor Sector 3 şi ale Judeţelor Bihor,
Neamţ, Timiş, Informarea Comisiei de
analiză a respectării Statutului, Infor -
marea Comisiei de cenzori din aparatul
central de lucru. 

Art.2 - Se aprobă completarea
Consiliului Director cu: gl.bg.(r) prof.
univ.dr.Bunea Marian, gl.bg.(r) Vaida
Cornel, gl.bg.(r) Antohi Constantin şi
col.(r) ing. Joldea Ion, iar a Biroului
Permanent Central cu col.(r) ing. Joldea
Ion, urmărind ca validarea să fie făcută la
Conferinţa Naţională.

Art.3 - Consiliul Director apreciază
activitatea desfăşurată de organele de
conducere ale A.N.C.M.R.R. pe întreage
scară ierarhică şi este de acord cu
activitatea desfăşurată de acestea.

Art.4 - Având în vedere dimensiunea
Asociaţiei, structura organizaţională,
domeniul de acţiune, specificul profesiei
membrilor, programul de desfăşurare a
activităţilor pentru rezolvarea nevoilor
cadrelor militare în rezervă şi în

retragere, pilonul doi şi trei al armatei
române, Consiliul Director aprobă
creşterea, în două etape, a resurselor
financiare necesare desfăşurării ac -
tivităţilor A.N.C.M.R.R. Astfel, în prima
etapă cuantumul cotizaţiei lunare a
membrilor va fi de trei lei / lună, înce -
pând cu luna ianuarie 2016, iar în a doua
etapă cotizaţia va fi de cinci lei / lună,
începând cu luna ianuarie 2017, după
discutarea acesteia în adunările generale
ale filialelor care vor avea loc în trimestrul
doi anul 2016. 

Biroul Permanent Central al
A.N.C.M.R.R. va asigura participarea
reprezentanţilor Asociaţiei la activitatea
instituţiilor publice care iniţiază şi
elaborează acte normative care vizează
drepturile cadrelor militare în rezervă şi
în retragere cu referire la protecţia
socială, asistenţa medicală, recupe -
ratorie, asigurarea gratuităţii medica -
mentelor, absorbţia de fonduri europene,
precum şi în coordonarea direcţionării,
la nivelul fiecărei filiale din structură, a
cotei de 2 % din impozitul pe pensie
către A.N.C.M.R.R. sau pentru acţiuni
umanitare, conform prevederilor legale în
vigoare. 

Art.5 -  Biroul Permanent Central va
acţiona în continuare pentru:

a)  afirmarea spiritului de unitate,
demnitate, respect şi realizarea dialo -
gului instituţional, construit pe baza prin -
cipiilor camaraderiei şi colegialităţii;

b)  prezentarea ori de câte ori va fi
nevoie, a poziţiei conducerii Asociaţiei
referitoare la unele aspecte privind

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR 
Nr. 2 din 25 noiembrie 2015



imaginea armatei şi la respectarea drep -
turilor cadrelor militare în rezervă şi în
retragere; 

c)  îndrumarea şi sprijinirea filialelor
teritoriale în rezolvarea problemelor cu -
rente sau a sarcinilor care le revin;

d)  reeditarea Buletinului Informativ
al A.N.C.M.R.R. privind managementul
Asociaţiei. 

Art.6 -  Pentru rezolvarea operativă
a activităţilor  stabilite la nivelul apara -
tului central, comitetele şi birourile per -
ma nente de la filialele teritoriale vor lua
măsurile necesare pentru întocmirea şi
trasmiterea  la timp a evidenţei mem -
brilor, a raportului anual şi a planului de
activităţi, data adunărilor generale anuale.
Documentele se vor elabora conform me -

to dologiei Biroului Permanent Central. 
Art.7 - Consiliul Director recomandă

Biroului Permanent Central să dezvolte,
la nivel central şi teritorial, conlucrarea
cu asociaţiile similare din ţară şi străi -
nătate, în conformitate cu prevederile
Statutului şi ale protocoalelor convenite;

Art.8 -  Organele de conducere ale
A.N.C.M.R.R. vor îndeplini prevederile
prezentei hotărâri.              

General-lt. (r) dr. Radu VLĂSCEANU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.        

Hotărârea a fost adoptată în Şedinţa
Consiliului Director din 25 noiembrie
2015
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CONSILIUL DIRECTOR  AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE 
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

prin preşedinte
General (r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU                        
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R
aportul prezentat de domnul

General (r) prof. univ. dr. Mihai

Iliescu, preşedintele A.N.C.M.R.R. a

evidenţiat, pe bună dreptate, rezultatele

deosebite obţinute de B.P.C. şi Filiale, în

anul care s-a scurs, în toate activităţile

stabilite prin Strategia şi Statutul Aso -

ciaţiei. 

Intenţia noastră nu este de a

minimaliza aceste rezultate, ci de a atrage

atenţia asupra unor deficienţe constatate

în aplicarea şi respectarea prevederilor

Statutului. 

La jumătatea intervalului între două

Conferinţe Naţionale, C.A.R.P.S. îşI înde -

plineşte datoria statutară de a prezenta

unele deficienţe, în primul rând pentru

ca, împreună cu toţi preşedinţii de filiale,

să găsim metodele pentru înlăturarea

acestora şi în al doilea rând, dacă este

necesar, să operăm modificările necesare

ale prevederilor Statutului. 

Am constatat următoarele: 1. Necu -

noaşterea sau nerespectare întocmai a

unor prevederi ale Statutului. Deşi din

anul 2007 în activitatea Asociaţiei noas -

tre se aplică prevederile Legii 246/2005,

la unele filiale se menţin încă o serie de

denumiri anacronice, de exemplu: orga -

nizaţie a Uniunii, conferinţă judeţea -

nă, asociaţie în localitate.  De asemenea

nu se ţine seamă de faptul că Statutul

A.N.C.M.R.R. este unic şi valabil pentru

toţi membrii şi pentru toate structurile

Asociaţiei (art.1, 17 şi 66). Sunt unele

persoane care spun: ,,În statutul filialei

noastre scrie altfel “. Nu se poate admite

INFORMAREA COMISIEI DE ANALIZĂ
A RESPECTĂRII STATUTULUI

A.N.C.M.R.R.
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aşa ceva. O structură care nu şi-a mo -

dificat prevederile statutului prin

hotărâri ale propriei adunării generale,

nu poate pretinde că este parte din

A.N.C.M.R.R. şi nu poate beneficia de

anumite drepturi, de exemplu nu poate

avea dreptul de utilitate publică,

deoarece acest drept a fost acordat prin

H.G. numai Asociaţiei, nu fiecărei filiale în

parte. 

Alte filiale nu respectă prevederile

art 14 şi 28, în care se menţionează că în

aceeaşi localitate nu pot exista două

structuri ale A.N.C.M.R.R. 

Se ştie că numai la nivel central

există organe de conducere în afara celor

ale filialelor şi anume Conferinţa

Naţională, Consiliul Director şi Biroul

Permanent Central. Fiecare filială are

propriul său organ de conducere. La

filiale, care reprezintă elementele

structurale de bază ale Asociaţiei, nu pot

exista organe de conducere în afara

acestora. Activităţile filialelor sunt

desfăşurate de oameni, în mijlocul

membrilor filialei.  

2. Deficienţe de relaţionare.

Structura ierarhică din cadrul Asociaţiei

nu presupune în primul rând subor -

donare, ci colaborare, comunicare, pen -

tru realizarea scopului final, cu respec -

tarea întocmai a prevederilor Statutului.

De aceea au fost stabilite filialele

judeţene, care sunt coordonate direct de

către B.P.C. şi structuri din celelalte

localităţi, care sunt coordonate prin

intermediul filialelor judeţene. Această

relaţionare este un sistem complex de

legături, atât de sus în jos, cât şi invers. Se

constată uneori o lipsă de interes şi de

operativitate în receptarea informaţiilor

transmise de la organele centrale, cât şi

de confirmare a primirii acestora. Un

exemplu este acela referitor la adresa

621 / 04.11.2014, către 8 filiale , adresă

care a rămas fără răspuns. 

3. Insuficientă mobilizare pentru

plata cotizaţiei pentru asociaţie (plata

cotizaţiei şi a cotei pentru fondul cen -

tralizat). Sunt mulţi restanţieri şi nu este

asigurată nici cota stabilită prin Statut.

De aceea considrăm binevenită propu -

nerea ca începând din anul 2016, cotiza -

ţia lunară să fie de 5 lei.        

Preşedintele C.A.R.P.S.

General de brigadă (r) ing.

Gheorghe GẬRLEA

v
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A
nul acesta s-au împlinit: 90 de ani de la
în fiinţarea în 1925, a Societăţii
Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din

Activitate (S.O.R.P.A.), căreia A.N.C.M.R.R. îi
moşteneşte tradiţiile; 25 de ani de la
reluarea, în 1990, a tradiţiei asociative a ca -
drelor militare în rezervă şi în retragere, prin
înfiinţarea Ligii Naţionale a Ofiţerilor în
Rezervă şi în Retragere, astăzi Asociaţia
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere  ,,Alexandru Ioan Cuza”; 5
ani de la instituirea prin Hotărârea de
Guvern nr. 467 / 12.05.2010,  a zilei de 31
mai, a fiecărui an,  ca Ziua Rezervistului
Militar, dată la care, printr-o fericită coin -
cidenţă este sărbătorită şi Ziua A.N.C.M.R.R.

Evenimentele menţionate au semni -
ficaţii deosebite pentru Asociaţia Naţională a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
,,Alexandru Ioan Cuza”, structură asociativă
care ocupă un loc bine definit în societatea
românească de azi, prin legitimitatea sa
istorică şi juridică, precum şi prin repre -
zentativitatea, utilitatea şi notorietatea de
care se bucură. 

Numitorul comun al celor trei eveni -
mente sărbătorite în acest an la sfârşit de
florar este cel al menţinerii şi dezvoltării
sen timentelor de camaraderie şi solidaritate
între cadrele militare în rezervă şi în retra -
gere, al promovării dragostei de patrie, sub
semnul căruia acestea şi-au făcut datoria sub
tricolor, cu onoare şi demnitate şi nu în ulti -
mul rând, dezvoltarea unei strânse conlu -
crări între generaţiile de cadre militare,
indiferent de poziţiile acestora – active, în
rezervă sau în retragere. 

Având în vedere semnificaţia celor trei

evenimente, Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere a
organizat atât la nivel central cât şi local,
sărbătorirea acestora la sfârşitul lunii mai
a.c.

La nivel central, Reuniunea Aniver -
sară organizată în ziua de 29 mai a fost
precedată de un ceremonial militar-religios
şi depunerea de coroane de flori la
Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul
Carol. 

Cu această ocazie, în prezenţa unei
numeroase asistenţe, au fost depuse
coroane de flori de către Statul Major General,
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război,
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza”, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere din M.A.I.,
Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere din S.I.E., Asociaţia Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere din S.R.I.,
Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere din S.P.P., filialele A.N.C.M.R.R. din
sectoarele Municipiului Bucureşti. 

Reuniunea Aniversară propriu zisă s-a
desfăşurat la Sala de Marmură a Palatului
Cercului Militar Naţional, la care au luat parte
reprezentanţii filialelor judeţene şi de sector,
ai asociaţiilor afiliate, precum şi ai aso cia -
ţiilor din sistemul de ordine publică şi sigu -
ranţă naţională. Totodată, în premieră, la
această activitate au participat reprezentanţi
ai structurilor similare din Bulgaria,
Republica Moldova, Serbia şi Turcia. 

Au răspuns invitaţiei şi au onorat cu
pre zenţa lor la Reuniunea Aniversară,  per -
sonalităţi din partea Parlamentului, Preşe -

CRONICĂ LA ANIVERSARĂ
General-locotenent (r)  VICTOR  DUMITRESCU

Prim-vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R. 
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denţiei, Guvernului, Ministerului Apărării
Naţionale, Patriarhiei Române, Statelor
Majore ale categoriilor de Forţe Armate,
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război
ş.a.

După ce a deschis Reuniunea Ani ver -
sară, şi a subliniat faptul că aceasta are
profunde semnjficaţii pentru cadrele militare
în rezervă şi în retragere, etalându-se ca un
vector de unitate în continuitate şi a nomi -
nalizat invitaţii la reuniune, preşedintele
A.N.C.M.R.R., domnul general (r) prof. univ.

dr. Mihai Iliescu a prezentat expunerea cu
tema: ,,Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere
,,Alexandru Ioan Cuza” – legitimitate
istorică şi juridică, reprezentativitate,
notorietate şi utilitate publice”.

Materialul prezentat s-a constituit într-
un veritabil document analitic al vieţii şi
activităţii celei mai mari structuri asociative a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
structură care nu-şi uită niciodată rolul şi
misiunile şi care se preocupă de păstrarea
nealterată a valorilor sub auspiciile cărora
funcţionează, cuprinse sintetic în deviza

,,Patrie, Onoare, Demnitate”. O dovadă în
acest sens  fiind însăşi organizarea acestei
Reuniuni Aniversare, în care toate cele trei
evenimente sărbătorite şi-au găsit un loc
bine definit în expunerea prezentată.

Un moment aparte al reuniunii l-a con -
stituit prezentarea scurt-metrajului intitulat
,,De ziua lor”, dedicat rezervistului militar,
realizat de Trustul de Presă al Armatei,
instituţie cu care A.N.C.M.R.R. colaborează în
condiţii foarte bune

Un interes deosebit pentru participanţii
la reuniune l-au reprezentat mesajele de
felicitare adresate în primul rând cu ocazia
Zilei Rezervistului Militar, precum şi cu
prilejul celorlalte momente de referinţă din
viaţa şi activitatea Asociaţiei. (Mesajele de
felicitare se publică integral la sfârşitul
acestui material).

Răsplătind contribuţia importantă la
promovarea valorilor moral-spirituale şi a
tradiţiilor militare româneşti, adânc înge -
mănate în deviza ,,Patrie, Onoare, Dem nita -
te”, preşedintele A.N.C.M.R.R., domnul
general prof. umiv. dr. Mihai Iliescu a conferit
,,Emblema de Onoare” a A.N.C.M.R.R. şi
Medalia Aniversară ,,Rezervistul Militar”
unor personalităţi din M.Ap.N., prcum şi
unor membri ai A.N.C.M.R.R. şi din Structurile
afiliate. 

Cu ocazia Reuniunii Aniversare a fost
lansată ,,Monografia A.N.C.M.R.R”,  o cro -
nică a activităţii acestei structuri asociative,
pe perioada unui sfert de veac de activitate,
lucrare primită cu deosebit interes de cei
prezenţi. Totodată a fost prezentată revista
,,Rezerva Oştirii Române” Nr. 1(32)/2015 –
număr special dedicat celor patru eveni -
mente, care a fost  distribuită tuturor parti -
cipanţilor la această reuniune de suflet.     

Plic aniversar
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Dragi soldaţi, gradaţi, maiştri mi litari, subofiţeri, ofiţeri, generali şi amirali în
rezervă.
31 mai este o dată importantă în calendarul tradiţiilor noastre militare, fiind ziua în

care, din anul 2010, cinstim şi sărbătorim rezerva de personal a Armatei României.   
Indiferent că vorbim despre cei care şi-au satisfăcut stagiul militar obligatoriu, aşa cum

cerea legislaţia până acum câţiva ani, ori despre foştii militari de carieră, rezerviştii sunt  o
resursă valoroasă a Armatei Româ niei şi o componentă importantă în meca nismul
securităţii naţionale. 

Toţi cei care au depus jurământul militar, care şi-au slujit Ţara sub faldurile mândre ale
drapelului de luptă, rămân pentru totdeauna legaţi, juridic şi afectiv, de tot ceea ce defineşte
şi dă valoare sistemului militar. 

Întrebaţi oricare militar, tânăr sau matur, activ sau în rezervă ori în retragere şi cu toţii
vă vor spune, fără ezitare, că odată intrată în suflet, Patria se păstrează pentru totdeauna
acolo. De multe ori tăcuţi şi modeşti, dar de fiecare dată serioşi şi tenace atunci când şi-au
îndeplinit misiunile, rezerviştii armatei noastre au contribuit, din posturile ocupate ca

MESAJE DE FELICITARE
MESAJUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI,  DOMNUL KLAUS

WERNER IOHANNIS CU  OCAZIA  ZILEI
REZERVISTULUI  MILITAR

Bucureşti, 31 mai 2015

MESAJUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE,
DOMNUL MIRCEA DUŞA

CU OCAZIA ZILEI REZERVISTULUI MILITAR
Bucureşti, 31 mai 2015

A niversarea, la 31 mai 2015, a Zilei Rezervistului Militar îmi oferă prilejul de a transmite
respectul meu tuturor celor care au îmbrăcat, cu onoare şi demnitate, haina militară sau

de poliţist şi au jurat să-şi apere ţara chiar cu preţul vieţii.
Dumneavoastră  sunteţi  depozitarii unor valori profesionale şi experienţe de viaţă care

reprezintă surse de inspiraţie şi modele de urmat pentru cei care,  în activitate fiind, vă duc
mai departe munca şi idealurile. 

Armata României este privită astăzi ca o forţă de elită a NATO, iar acţiunile unităţilor
participante la diverse operaţiuni sunt foarte apreciate de partenerii noştri şi datorită
eforturilor dumneavoadtră. 

Sunt convins că veţi avea în continuare o contribuţie importantă la dezvoltarea
cunoaşterii domeniului militar şi la elaborarea analizelor geostrategice ale spaţiului
euroatlantic.

Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut în slujba Armatei României, servind ţara şi
poporul nostru. Vă doresc multă sănătate, dumnevoastră şi celor dragi. 

La mulţi ani ! 
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militari activi, la îndeplinirea misiunilor încredinţate prin Constituţie şi legile ţării.  
Este, de aceea, o onoare pentru mine ca, în calitate de ministru al apărării naţionale, să

vă mulţumesc în numele concetăţenilor noştri, pentru întreaga dumneavoastră activitate ca
militari activi şi să vă asigur de toată preţuirea şi de recunoştinţa noastră. 

Militarii  activi,  oameni pe care i-aţi selecţionat, format şi îndrumat, vă prezintă astăzi,
în zi de sărbătoare, onorul.  Ei sunt cei care vor duce mai departe valorile pe care le-aţi impus
şi pe care le vor lăsa, la rândul lor, moştenire celor care le vor urma. 

Orice armată modernă îşi valorizează rezerva, care constituie nu doar resursa umană
care poate suplimenta, la nevoie, efectivele constituite în timp de pace, dar care reprezintă şi
o valoroasă sursă de înţelepciune şi experienţă. 

Respectul faţă de rezervişti trebuie să insemne şi asigurarea unor condiţii decente de
viaţă cadrelor militare în rezervă şi în retragere, după o carieră marcată de sacrificii şi de
renunţări. Vă asigur, de aceea, cu toată responsabilitatea, că vom continua demersurile de
reaşezare a legislaţiei pensiilor militare în reperele fireşti, care să asigure statutul şi
standardele pe care, cu prisosinţă, le meritaţi. 

Vă doresc, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar, viaţă lungă, sănătate şi bucurii. 
La mulţi ani !     

Ziua  Rezervistului  Militar este unul dintre momentele cu o simbolistică aparte pentru
fiecare dintre cei care,  cu demnitate şi patriotism, au ales să îmbrace haina militară.

Ca fost militar în Armata Română am avut ocazia să cunosc mulţi rezervişti – oameni
adevăraţi, cu un nivel ridicat de pregătire şi spirit organizatoric. Dumneavoastră reprezentaţi
o forţă care trebuie valorificată de generaţiile în activitate, pentru consolidarea sistemului de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În acest an se împlinesc 5 ani de când a fost instituită Ziua Rezervistului Militar, ca o
recunoaştere a rolului important pe care îl deţineţi în conştiinţa societăţii româneşti. 

Rezerviştii României sunt autorii istoriei recente,  sunt înaintaşii şi modelele noastre,
sunt cei cărora trebuie să le fim recunoscători pentru pacea şi libertatea de care cetăţenii ţării
noastre se bucură astăzi.

Fiecare militar ajuns rezervist trebuie să fie mândru de această calitate,  pentru că
munca şi sacrificiile rezerviştilor de astăzi au constituit temelia angajamentelor viitoare ale
ţării noastre. România are astfel privilegiul de a fi parte a unei alianţe militare puternice –
NATO şi, mai mult, a devenit unul dintre statele furnizoare de securitate în plan regional.

Această zi aduce împreună generaţii diferite de apărători ai României,  reprezentanţi ai
trecutului, prezentului şi viitorului, ai datoriei împlinite şi angajamentelor asumate. O astfel
de sărbătoare stă sub semnul continuităţii.

Ca viceprim-ministru pentru securitate naţională şi ministru al Afacerilor Interne, am
iniţiat mai multe proiecte legislative prin care să asigurăm camarazilor noştri în activitate, dar 

MESAJUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE
NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, DOMNUL

GABRIEL OPREA, CU OCAZIA ZILEI REZERVISTULUI MILITAR
Bucureşti, 29 mai 2015
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şi celor în rezervă,  drepturile pe care le me rită. În acest sens consider că noua lege a pen siilor
militare de stat este un act de nor malitate şi o formă de recunoaştere şi apre ciere a meritelor
şi sacrificiilor celor care şi-au dedicat viaţa apărării acestei ţări.

Îi omagiem astăzi pe toţi militarii care şi-au dedicat viaţa apărării fiinţei naţionale, pe
cei pentru care cariera militară a însemnat apărarea  şi consolidarea valorilor perene ale
României. 

Transmit respectul meu rezerviştilor militari, dar şi actualelor generaţii de militari care,
urmând modelul înaintaşilor lor, au astăzi datoria de a apăra România.

La mulţi ani rezerviştilor militari !

MESAJUL ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL FORŢELOR
AERIENE, DOMNUL GENERAL-MAIOR LAURIAN

ANASTASOF CU OCAZIA ZILEI REZERVISTULUI MILITAR
Bucureşti, 29 mai 2015

MESAJUL PREŞEDINTELUI  ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A
VETERANILOR DE RĂZBOI DOMNUL GENERAL (R) 

MARIN BADEA DRAGNEA, ADRESAT A.N.C.M.R.R.
Bucureşti, 29 mai 2015

Ziua Rezervistului Militar îmi oferă plăcutul prilej de a adresa tuturor celor care se bu cură
de această calitate, un cordial salut camaraderesc, însoţit de cele mai calde urări de

sănătate, prosperitate şi fericire. 
Este o zi specială în calendar pentru omagierea camarazilor noştri care şi-au dedicat

întreaga carieră slujirii ţării sub drapelul tricolor şi continuă să lupte sub deviza Patrie,
Onoare, Demnitate, ca militari în rezervă sau în retragere, pentru aceleaşi idealuri nobile ale
Armatei României. 

La mulţi ani !

Marile aniversări ale Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
“Alexandru Ioan Cuza” îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele meu personal

şi al bravilor veterani şi învalizi de război, cele mai sincere şi călduroase felicitări şi viaţă
lungă !

Suntem cu inima şi sufletul nostru de ostaşi bătrâni, alături de dumneavoastră, cu atât
mai mult cu cât, o bună parte dintre noi, foşti combatanţi, care au supravieţuit celei mai mari
conflagraţii a tuturor timpurilor, suntem cadre în retragere ale eroicei Oştiri Române. 

Pe noi, ca şi pe Dumneavoastră, care ne-aţi fost alături o bună perioadă de timp, ori ne-
aţi urmat, prin  Jurământ, sub Drapelele de luptă ale instituţiilor, unităţilor şi marilor unităţi,
în serviciul sfânt al datoriei supreme faţă de Patrie, ne impresionează şi ne emoţionează
deopotrivă, marcarea acestor momente de referinţă în viaţa şi activitatea Asociaţiei. 

Sper că sunt în asentimentul Dumneavoastră, dând glas satisfacţiei că timp de decenii n-
am cunoscut datorie mai înaltă decât slujirea fără preget, fără murmur şi şovăire, cu
devotament, cu dragoste, cu dăruire, Ţara, braţul ei înarmat. 
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MESAJUL COMANDANTULUI (RECTORULUI)
UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE ,,CAROL I”,

DOMNUL GENERAL DE FLOTILĂ AERIANĂ 
PROF. UNIV. DR. GABRIEL - FLORIN MOISESCU

Bucureşti 28 mai 2015

Stau mărturie zecile şi zecile de contingente pe care le-am instruit şi educat, contribuţia
de mare însemnătate la realizarea unor obiective grandioase, în toate domeniile economiei
naţionale, în plan social, cultural şi sportiv.

Măcar noi să relevăm acest lucru, dacă pentru unii a fost trecut în uitare, în  pofida
sacrificiilor pe care le-am făcut, chiar cu preţul vieţii. 

Un bine meritat omagiu merită adus, la  sărbătorirea acestor evenimente,  cadrelor
militare care s-au afirmat în plan naţional şi internaţional, personalităţi de prestigiu în
ştiinţă, cultură şi artă, doctori, ingineri, artişti ai poporului, maeştri emeriţi ai sportului etc.

Sunteţi segmentul cu care Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război are o fructuoasă
colaborare, am realizat împreună multe lucruri bune. 

Şi mai avem încă de soluţionat.
Să mergem mai departe cu aceeaşi hotărâre şi dăruire. 
Numai astfel vom izbândi. 
Felicitări şi viaţă lungă !

La mulţi ani !
Trăiască România ! 

Ziua de 31 mai 2015 reprezintă un moment înălţător înscris în Calendarul tradiţiilor militare,
dedicat omagierii camarazilor noştri care au slujit ţara sub drapelul tricolor, continuând astăzi

să acţioneze sub deviza Patrie, Onoare, Demnitate, pentru aceleaşi ţeluri nobile ale Armatei
României. 

Această dată memorabilă marchează aniversarea a 90 de ani de legitimitate istorică a
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, 25 de
ani de la înfiinţarea acesteia şi 5 ani de la instituirea Zilei Rezervistului Militar. 

Încă de la înfiinţare, A.N.C.M.R.R. s-a afirmat ca structură organizatorică naţională
reprezentativă şi puternică, cu alese idealuri patriotice, fiind angajată activ în îndeplinirea
misiunilor asumate.

Continuatoare a dezvoltării simţământului de solidaritate şi camaraderie între cadrele
militare în rezervă şi în retragere, de apărare a demnităţii şi onoarei acestora şi de întărire a
relaţiilor cu cadrele militare active, pe parcursul existenţei sale, Asociaţia a militat pentru
susţinerea intereselor acestei importante categorii sociale.  

Exemplul de abnegaţie şi devotement pe care l-aţi oferit cu generozitate şi tenacitate
generaţiilor de tineri care s-au format sub îndrumarea dumneavoastră, constituie astăzi exem ple
demne de urmat de către cadrele active, în îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor încredinţate, atât
în ţară cât şi în teatrele de operaţii.

Deviza asociaţiei dumneavoastră ,,PATRIE, ONOARE, DEMNITATE” cuprinde un set de valori
la care subscrie şi Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” şi pentru care militează, suntem
convinşi, întreaga Armată a României. 

Asigurându-vă,  încă odată, de tot respectul şi preţuirea pentru activitatea pe care o
desfăşuraţi, am convingerea că frumoasele relaţii de colaborare existente între instituţiile noastre
vor continua şi se vor dezvolta, în beneficiul efortului comun de dezvoltare a culturii şi tradiţiilor
poporului şi armatei, pentru promovarea acesteia în societatea românească şi în întreaga lume. 

La mulţi ani !            
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Consiliul Executiv al Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re -

tragere din Ministerul Afacerilor Interne
adre sează tuturor rezerviştilor militari, cu
prile jul sărbătoririi zilei de 31 mai, Ziua
Rezervistului Militar, cele mai alese felicitări
şi sincere urări de sănătate şi fericire. 

Apreciem în mod deosebit adoptarea
Hotărârii Guvernului României privind
înstituirea Zilei Rezervistului Militar, care
statuează că prin rezervist militar se înţelege
,,orice persoană care deţine grad militar în
rezervă sau în retragere” . Cariera de militar
în sistemul de apărare. ordine publică şi
siguranţă naţională a reprezentat nu numai o
profesie, ci a constituit un adevărat destin,
pecetluit prin Jurământul solemn depus sub
Drapelul Patriei. Cei care au îmbrăcat haina
militară au acceptat privaţiunile şi greutăţile
serviciului militar, făcându-şi datoria cu
onoare, demnitate, curaj şi hotărâre şi
dovedind, nu de puţine ori, un înalt spirit de
sacrificiu. Pentru toate acestea, ne face o
mare plăcere să adresăm astăzi, tuturor
rezerviştilor militari, de Ziua lor, sentimentele
noastre cele mai sincere de respect, recu -
noştinţă, admiraţie şi preţuire. 

Aniversăm tot astăzi, 90 de ani de
legitimitate istorică a Asociaţiei Naţionale
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, din
Ministerul Apărării Naţionale şi 25 de ani de
la reluarea activităţii sale, după o
întrerupere abuzivă de 42 de ani

Consiliul Executiv al Asociaţiei noastre
apreciază în mod deosebit  bogata activitate

pe care aţi desfăşurat-o  în aceşti 25 ani, pen -
tru protecţia socială a membrilor Asociaţiei
Dumneavoastră, a tuturor rezerviştilor
militari, a familiilor acestora, pentru culti -
varea şi păstrarea tradiţiilor oştirii române,
dezvoltarea gândirii militare româneşti, prin
lucrări de prestigiu realizate de cadrele
militare în rezervă şi în retragere, sau
împreună cu ofiţeri şi generali aflaţi în
activitate.

Alegerea domnului general (r) Mihai
Iliescu ca preşedinte al Consiliului Naţional
al Persoanelor Vârstnice constituie o altă
dovadă de recunoaştere a prestigiului şi
autorităţii de care se bucură Asociaţia
Dumneavoastră în societatea civilă.

Remarcăm totodată rolul deosebit pe
care l-a avut şi îl are conducerea Asociaţiei
,,Alexandru Ioan Cuza”, împreună cu con -
ducerile celorlalte asociaţii din Sistemul de
apărare,  ordine publică şi siguranţă naţio -
nală, în înfăptuirea Protocolului incheiat
între asociaţiile noastre, în interesul tuturor
membrilor lor, al tuturor rezerviştilor militari. 

Folosim acest minunat prilej pentru a
adresa Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere
,,Alexandru Ioan Cuza”, călduroasele noastre
felicitări, însoţite de urarea de a obţine în
continuare noi şi importante realizări în
apărarea intereselor membrilor săi şi ale
tuturor pensionarilor militari, multă sănătate
şi fericire. 

La mulţi ani !

MESAJUL PREŞEDINTELUI A.N.C.M.R.R. 
DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DOMNUL  GENERAL (R) DR. IOAN HURDUBAIE
Bucureşti, 29 mai 2015
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Aniversarea Zilei Rezervistului Militar,
zi de mare încărcătură emoţională pen -

tru categoriile de cadre militare în rezervă şi
în retragere, îmi oferă plăcuta şi onoranta
posibilitate de a vă adresa sincere felicitări
pentru activitatea de mare răspundere d e -
pusă pentru cultivarea, menţinerea şi
consolidarea unităţii de corp şi a spiritului de
camaraderie, a legăturii foarte strânse dintre
cadrele active, în rezervă sau în retragere
aparţinând Armatei României. 

Vă rog să primiţi din partea mea şi a
colectivului pe care îl conduc, expresia dis -
tinselor sentimente, preţuirea pentru înaltul
profesionalism, dăruirea, priceperea şi
puterea de muncă manifestate în activitatea
dumneavoastră de zi cu zi. 

La ceas aniversar, permiteţi-mi să vă
adresez dumneavoastră şi personalului din
subordine, urări de sănătate, fericire şi pros -
peritate, precum şi noi împliniri în viaţa
personală şi profesională. 

La mulţi ani !         

MESAJUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DIRECTOR 
AL  A.C.M.R.R. DIN DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII 

ŞI PROTECŢIE INTERNĂ 
DOMNUL GENERAL MAIOR (R) CONSTANTIN MIRCEA TĂNĂSESCU

Bucureşti, 29 mai 2015

MESAJUL COMANDANTULUI COMANDAMENTULUI
GARNIZOANEI BUCUREŞTI, DOMNUL COLONEL DR.

DOREL BEJAN ADRESAT PREŞEDINTELUI A.N.C.M.R.R.
Bucureşti,  27 mai 2015

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de legitimitate a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, 25 de ani de la înfiinţare şi 5 ani de la

instituirea Zilei Rezervistului Militar, vă rog să-mi permiteţi ca în numele meu personal, al
membrilor Asociaţiei pe care o reprezint, să vă adresez dumneavoastră şi bravei ,,rezerve a
oştirii române” ce cu onoare o conduceţi, un călduros salut ostăşesc, multă sănătate,  viaţă
îndelungată şi demnă, îndeplinirea tuturor dorinţelor şi noi succese în nobila activitate
obştească pe care o desfăşuraţi. 

Ne exprimăm întreaga gratitudine pentru rolul determinant al A.N.C.M.R.R.
,,Alexandru Ioan Cuza” în domeniul pensiilor militare de stat şi instituirea Zilei
Rezervistului Militar, ceea ce reprezintă, de fapt, recunoaşterea oficială a locului şi rolului
pe care îl ocupă în societatea democratică din România cei care au slujit Patria sub drapel. 

Suntem onoraţi şi vă mulţumim pentru acordarea medaliei ,,Rezervistul Militar” şi a
diplomelor aniversare, pe care le considerăm o apreciere a activităţii noastre şi un imbold  de
strângere a relaţiilor de camaraderie ostăşească între membrii celor două asociaţii, în scopul
transpunerii în viaţă a nobilei devize ,,Patrie, Onoare, Demnitate”.

Urez Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza” LA MULŢI ANI şi, alături de preţuirea noastră camaraderească, ne manifestăm
speranţa în perfecţionarea fructuoasei colaborări dintre structurile asociative pe care le
reprezentăm şi vă rog respectuos, să primiţi, stimate domnule general expresia alesei mele
consideraţiuni.  
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Aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea
Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi

din Activitate,  a 25 de ani de la înfiinţarea
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza” şi a 5 ani de la instituirea ,,Zilei
Rezervistului Militar”,  prin Hotărârea
Guvernului nr.467 din 12 mai 2010, ne oferă
onorantul prilej de a vă adresa sincere
felicitări şi urări de multă sănătate.

Suntem bucuroşi să constatăm că
Asociaţiile noastre acţionează în acelaşi
spirit camaraderesc, în armonie, pentru
adoptarea în comun a unor măsuri de
creştere a influenţei lor asupra factorilor şi
instituţiilor statului, pentru adoptarea unor
acte normative legislative şi administrative,
menite să asigure o viaţă demnă şi decentă
celor care timp de zeci de ani au fost în prima

linie a luptei pentru apărarea patriei, a
valorilor naţiunii române şi a ordinii publice. 

Suntem încredinţaţi că, urmând aceste
obiective, lărgind şi consolidând principiile
democratice de acţiune, între asociaţiile
noastre  se  vor statornici noi coordonate de
colaborare şi întrajutorare reciprocă, spre
binele cadrelor militare în rezervă şi în
retragere şi al familiilor acestora.

La ceas sărbătoresc vă adresăm din
adâncul sufletului  urări de bine, zile senine şi
pace sufletească !

Totodată ne rugăm la bunul Dumnezeu
pentru a ne ţine în viaţă cât se poate de mult,
spre îndreptarea tinerei generaţii întru
mândria de a fi român, cu dorinţa de a sluji cu
devotement şi responsabilitate ROMÂNIA şi
poporul său, dobândind vibraţia unică sub
tricolor !               

v

MESAJUL PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI CADRELOR
DE CHIMIE MILITARĂ/APĂRARE N.B.C./ C.B.R.N. 

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DOMNUL GENERAL
DE BRIGADĂ (R) ING. CRISTIAN GHEORGHIU
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Î
n ziua de 7 decembrie 2015, la solicitarea
con ducerii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere

,,Alexandru Ioan Cuza”, excelenţa sa domnul
Mihnea Motoc, ministru al Apărării
Naţionale a primit o delegaţie a A.N.C.M.R.R.
formată din: Gl,(r) prof. univ. dr. Mihai
ILIESCU – preşedinte, Gl.mr.(r) av. ing Vasile
DOMNU – vicepreşedinte, Gl.mr.(r) dr.
Constantin MIHĂLCIOIU – vicepreşedinte şi
Gl. mr. (r) Marian BUCIUMAN –
vicepreşedinte.

La această activitate au par ticipat
reprezentanţi ai structurilor centrale din
Ministerul Apărării Naţionale.

Întâlnirea a avut drept scop:
- Prezentarea felicitării adresată de

Asociaţie excelenţei sale domnul Mihnea
Motoc cu prilejul investirii  în onoranta
funcţie de ministru al Apărării Naţionale;

- Informare privind prevederile Statu -
tului Asociaţiei referitoare la funcţionarea
acesteia sub înaltul patronaj al preşe -
dintelui României, în calitatea sa de coman -
dant al Forţelor Armate, la care s-a primit un
răspuns afirmativ şi patronajul Ministerului
Apărării Naţionale, ministrul fiind Preşe -
dinte de Onoare şi obţinerea acordului
acestuia;

- Prezentarea Asociaţiei ca fiind de
utilitate publică şi a principalelor probleme
curente care îi frământă pe membrii aces -
teia;  Alocarea prin buget de fonduri pentru
desfăşurarea  activităţii: Legea pensiilor
militare; Reluarea proiectelor de lege privind
organizarea şi funcţionarea structurilor
asociative ale c.m.r.r.; 

- Actualizarea Legii  nr. 80 /1995 şi a
legii de organizare a M.Ap.N. cu amen da -

mentele Asociaţiei; Relaţiile cu cadrele mili -
tare active, care nu întotdeauna apreciază
competenţa  c.m.r.r., nu manifestă solidaritate
cu acestea. Tendinţa de anulare sau di -
minuare a unor drepturi ale c.m.r.r., prezente
în lege, dar nu şi în instrucţiunile de aplicare;
Problema decontării foarte greoaie a cos -
turilor medicamentelor gratuite; Problema
promovării propunerilor privind înaintarea
în gradul următor a cadrelor militare în
rezervă / retragere ş.a.

Ministrul Apărării Naţionale a precizat
că este onorat de propunerea de a accepta
titlul de Preşedinte de Onoare, a apreciat ca
remarcabilă prezentarea făcută de preşe -
dintele Asociaţiei şi că va întreprinde toate
demersurile necesare pentru soluţionarea
problemelor ridicate. 

Cu această ocazie, în numele Asociaţiei,
domnul. preşedinte Gl.(r) prof. univ. dr. Mihai
ILIESCU  a conferit Emblema de Onoare a
A.N.C.M.R.R. domnului ministru  Mihnea
MOTOC, şi i-a înmânat Atestatul de Preşe -
dinte de Onoare, Statutul Asociaţiei şi
Strategia pentru Optimizarea şi Eficien -
tizarea Activităţii A.N.C.M.R.R. 2013-2017.

Apreciind operativitatea  manifestată
de conducerea ministerului pentru orga -
nizarea acestei primiri, domnul preşedinte a
mulţumit ministrului apărării naţionale
pentru timpul afectat delegaţiei Asociaţiei şi l-
a asigurat că şi în continuare A.N.C.M.R.R.
este permanent la datorie, ca o componentă
de bază a rezervei  Armatei Române. 

Vicepreşedinte
Gl.mr. (r) av/ ing. Vasile DOMNU

Domnul MIHNEA MOTOC
PRIMIRE LA MINISTRUL APĂRĂRII  NAŢIONALE
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FELICITARE
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Î
n perioada 10-11 iunie 2015, în Mu ni -
cipiul Cluj-Napoca s-a defăşurat Con -
sfătuirea  zonală, iniţiată de Biroul

Permanent Central. şi  organizată  de Filiala
Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R.,  la care au luat
parte preşedinţii filialelor A.N.C.M.R.R. din
Transilvania.

Lucrările Consfătuirii zo -
nale au fost moderate de pre -
şe dintele A.N.C.M.R.R., dom -
nul general (r) prof. univ. dr.
Mihai Iliescu şi de preşe -
dintele filialei organizatoare,
domnul colonel (r) Ion
Traşcă. Din conducerea
centrală, la consfătuire au
parti cipat: primvice-preşe -
dintele A.N.C.M.R.R., general-
lt. (r) Victor Dumitrescu;
vicepreşedinţii: general-lt. (r)
dr. Radu Vlăsceanu, general-
mr. (r) dr. Marian Buciuman,
general de  brigadă (r) dr.
Gheorghe Creţu şi şeful serviciului
secretariat, colonel (r) ing.Traian Negoiţă.
Au fost prezenţi preşedinţii filialelor
judeţene ale A.N.C.M.R.R. din judeţele: Alba,
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna,
Harghita, Maramureş, Mureş, Satu-Mare,
Sălaj şi Sibiu.

Prima activitate în cadrul consfătuirii  a
constat în participarea la Adunarea
Trimestrială a Filialei Judeţene Cluj,
desfăşurată ca o ,,lecţie deschisă” , în scop de

schimb de experienţă,  dar şi pentru a mijloci
întâlnirea directă a conducerii centrale cu
membrii A.N.C.M.R.R. din Cluj-Napoca, Dej,
Turda şi Câmpia Turzii.

În contextul acestei activităţi,
preşedintele Filialei  Judeţene Cluj a pre -

zentat o informare privind activitatea desfă -
şurată de la adunarea precedentă până la zi,
precum şi modul de organizare a  muncii, la
nivelul filialei şi al fiecărui compartiment de
activitate din organigrama  Comitetului şi
din aparatul de  lucru. În continuare, prim-
vicepreşedintele filialei, domnul colonel (r)
Constantin Duduială  a evidenţiat  acti -
vităţile tradiţionale specifice acestei filiale şi
acţiunile aflate în curs de finalizare, insistând
în mod deosebit asupra pregătirii şi

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENŢĂ 
-  CONSFĂTUIREA ZONALĂ CLUJ –

Consfătuirea zonală Cluj - gazde şi oaspeţi

DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI  FILIALELOR A.N.C .M.R.R.

Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
Membru în Comitetul Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R. 

Colonel (r) MARIANA FEDIUC
Purtător de cuvânt
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desfăşurării vizitei de documentare şi
recreere, sub genericul ,,Călător prin
Bihor”, programată pentru perioada ime -
diat următoare  În continuare, secretarul
executiv al filialei, domnul colonel (r) Gheor -
ghe Manea,  a prezentat  o informare în
legătură cu   deciziile recente ale conducerii
A.N.C.M.R.R. şi cu alte acte normative, de
actualitate şi de interes pentru rezerviştii
militari. Totodată, domnia sa a prezentat
,,Monografia   A.N.C.M.R.R.”  şi numărul spe -
cial al revistei ,,Rezerva Oştirii Române”,
lansate cu prilejul aniversării Zilei Rezer -
vistului Militar, a 90 de ani de la înfiinţarea, în
anul 1925, a Societăţii Ofiţerilor în
Rezervă Proveniţi din Activitate,  ale cărei
tradiţii au fost preluate de A.N.C.M.R.R. şi a
25 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei.

Evaluări asupra problemelor prezentate
şi sugestii pentru activitatea viitoare au fost
făcute de domnii: general de brigadă (r)
Valer Cengher, colonel (r) ing. Nicolae
Grosu şi Lt.colonel (r) Marcel Huţuşoru. De
asemenea, cinci dintre preşedinţii de filiale
judeţene  participanţi la consfătuire, res -
pectiv: domnii general-mr. (r) Gheorghe
Popa, general  de brigadă (r) ing. Ioan Belci,
general de brigadă (r) conf. univ.dr. Vasile
Creţ, colonel (r) ing. Ionel Corcodel şi
colonel (r) Mircea Blidărean, au prezentat
date interesante din experienţa proprie şi
din activitatea  filialelor pe care le conduc.

În încheierea acestei prime părţi a
consfătuirii, au intervenit reprezentanţii
conducerii centrale a  A.N.C.M.R.R.  Astfel,
domnul general-mr. (r) dr. Marian Bu -
ciuman a insistat pe evidenţierea posi -
bilităţilor existente pentru atragerea de fon -
duri europene de către A.N.C.M.R.R., având în
vedere calitatea acesteia de structură
asociativă de ,,utilitate publică”. Au fost
sugerate şi posibilităţile existente, în acest
domeniu, la nivelul filialelor judeţene şi a fost
pus la dispoziţia acestora un document nou,
recent elaborat de conducerea centrală. 

Domnul general-lt. (r) Victor Du -

mitrescu a prezentat participanţilor pro -
bleme privind  gestionarea resurselor umane
de care dispune A.N.C.M.R.R.,  modul în care
se face înaintarea în gradul următor a celor
merituoşi precum şi  demersurile privind
îmbunătăţirea actualului statut al cadrelor
militare, cu prevederile privind pe cele aflate
în  rezervă şi în retragere. 

Preşedintele A.N.C.M.R.R., domnul
general (r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu a
prezentat concluzii cu privire la: stadiul la
care a ajuns Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere după 90
de ani de evoluţie;  elemente ale strategiei de
dezvoltare a A.N.C.M.R.R. în următorii ani;
situaţia în care se afla legea pensiilor militare
de stat la acea dată  şi perspectivele adoptării
acesteia într-o formă corespunzătoare;
colaborarea fructuoasă a structurilor
A.N.C.M.R.R. cu organismele administraţiei
centrale şi locale şi cu forţele politice;
activitatea A.N.C.M.R.R. pe plan inter -
naţional; preocupările pentru optimizarea
muncii tuturor componentelor A.N.C.M.R.R.
şi pentru o mai bună statuare, prin lege, a
funcţionării structurilor asociative  din
armata romană. Domnia sa a avut cuvinte
de apreciere la adresa Filialei Judeţene Cluj şi
a celorlalte zece filiale reprezentate la
consfătuire prin preşedinţii acestora.  A
subliniat  utilitatea  unor astfel de consfătuiri
zonale şi intenţia de a le introduce, în viitor,
în practica conducerii A.N.C.M.R.R. 

Următoarea parte a consfătuirii s-a
desfăşurat pe două ateliere de lucru. Primul
dintre acestea a fost condus de domnul
general (r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu, în
calitatea domniei sale de Preşedinte al
Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice. A fost, de fapt, o dezbatere cu rol
informativ şi un schimb de experienţă la care
au participat preşedinţii  Consiliilor Judeţene
ale Persoanelor Vârstnice din judeţele: Alba,
Bihor, Cluj, Maramureş, Mureş, Satu-Mare
şi Sălaj. Dincolo de  unele măsuri care să
asigure susţinerea drepturilor la o viaţă
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decentă a acestei mari categorii de persoane,
s-a  insistat  mult  pe aplicarea  unui concept
nou, numit al ,,îmbătrânirii active”. S-a
susţinut, argumentat şi pertinent,  că se
poate valorifica mult mai bine potenţialul
de care dispun persoanele de vârsta a
treia. 

Cel  de al doilea atelier de lucru a fost
condus de domnul general-lt.(r) Victor
Dumitrescu şi s-a concretizat într-o în -
tâlnire a conducerii A.N.C.M.R.R., numai cu
preşedinţii filialelor judeţene şi municipale
prezenţi la consfătuire. În intervenţiile pe
care le-au avut domnii general-lt.(r) dr. Radu
Vlăsceanu, general-mr.(r) dr. Marian
Buciuman, general de brigadă (r) dr.
Gheorghe Ceţu, colonel (r) ing.Traian
Negoiţă, general-mr. (r) Gheorghe Popa,
colonel (r.) Dumitru Bohăţel, colonel. (r.)
Sandu Olteanu  şi comandor (r.) Gheorghe
Matei,  au abordat probleme interesante de
natură organizatorică, aspecte teoretice şi
practice privind managementul asociaţiei,
perfecţionarea modalităţilor de informare în
mod  sistematic şi transparent. între
conducerea centrală şi structurile din
teritoriu, 

Participantii la consfatuire au avut, de
asemenea, o întâlnire  cu domnul general de
brigadă lect.univ.dr. Ioan Manci, co -
mandantul Diviziei 4 Infanterie “ GEMINA” şi
cu  subprefectul  judeţului  Cluj, domnul  ju -
rist  Dan  Cristian  Codrean.  Ca o recu -
noaştere a sprijinului acordat de către aceste
instituţii asociaţiilor de rezervişti militari,
domnul general (r) prof.univ.dr. Mihai
Iliescu a înmânat Emblema de Onoare a
A.N.C.M.R.R. domnului prof.univ.dr.ing.
Gheorghe Ioan Vuşcan, prefectul Judeţului
Cluj, precum şi domnului general de brigadă.
lect.univ.dr. Ioan Manci.  Muţumind pentru
acest gest, domniile lor au asigurat con -
ducerea centrală a A.N.C.M.R.R.  de o  cola -
borare fructuoasă şi în continuare, cu Filiala
judeţeană Cluj şi  cu celelalte structuri
asociative ale cadrelor militare în rezervă şi

în retragere. 
Tot în programul consfătuirii a fost

desfăşurată şi o întâlnire cu reprezentanţii
Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi
Clujului şi vizitarea Muzeului Mitropoliei
Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Preotul
dr. Bogdan Ivanov, consilier cultural al
Mitropoliei, a evidenţiat, argumentat şi
convingător, valoarea inestimabilă a
documentelor, cărţilor sfinte şi obiectelor de
cult găzduite de acest muzeu inedit,
amenajat în incinta Catedralei Ortodoxe din
Cluj-Napoca. A precizat  faptul că tot aici se
afla mormintele celor mai înalţi prelaţi ai
acestei arhiepiscopii, respectiv : mitropolitul
Teofil,; arhiepiscopul Teofil şi mitropolitul
Bartolomeu.

Preocupaţi de cunoaşterea condiţiilor
de lucru ale structurilor din teritoriu, re pre -
zentanţii conducerii centrale a A.N.C.M.R.R.
au vizitat sediul Filialei Judeţene din Cluj-
Napoca şi pe cel al Filialei Municipale Turda.
Au fost apreciate, cu acest prilej, eforturile
făcute pentru dotarea corespunzătoare şi
buna funcţionare a acestor instituţii, în
beneficiul rezerviştilor militari.

Cu scop de  documentare turistică, în
acest context s-a desfăşurat şi o vizită la
Salina Turda,  activitate organizată de Biroul
Filialei Municipale a A.N.C.M.R.R. din această
localitate,  a cărui preşedinte este domnul
colonel (r) Sandu Olteanu. Activitatea a fost
posibilă  graţie sprijinului acordat, în acest
sens, de primarul oraşului Turda, domnul
econ. Tudor Stefănie, ca o expresie a bunei
colaborări între autorităţile administraţiei
publice locale şi structura asociativă a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere
din aceată localitate.  

În final s-a concluzionat, pe bună
dreptate, că întreaga  consfătuire a fost
bine organizată şi s-a dovedit a fi utilă şi
interesantă, constituind un veritabil
schimb de experienţă, un motiv pentru a
desfăşura activităţi similare şi în alte
zone ale ţării.
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C
onform programului Filialei Judeţene
Sibiu a A.N.C.M.R.R., o parte dintre
membrii acesteia împreună cu

familiile, au trăit bucuria de a petrece
câteva zile ale lunii septembrie a.c.,  în
Delta Dunării. Deplasarea către acest loc
mirific s-a făcut pe un traseu bogat în
obiective istorice, opere de artă eroică,
peisaje naturale montane, de deal şi de şes.
Din punctul de plecare, Sibiu, caravana
excursioniştilor a parcurs oraşele Făgăraş,
Braşov, Săcele, Cheia Vălenii de Munte,
Ploieşti, Urziceni, Slobozia, podul Giurgeni
– Vadu Oii, Hârşova, Ciucurova, Tulcea.

În Oraşul Tulcea, excursioniştii au
vizitat Muzeul Deltei Dunării, Statuia
Independenţei, statuia ecvestră a lui
Mircea cel Bătrân, Episcopia Tulcei,
Acvariul, precum şi mănăstirile Cocoş,
Saon, Celic Dere. A doua zi, excursioniştii
sibieni au făcut o croazieră în Delta
Dunării, pe traseul: Tulcea, Sulina (pe
Braţul Sulina), Portul Sulina, vechiul Far al
Comisiei Dunărene (muzeu); ieşire la
Marea Neagră (pe plaja Sulina), unde au
poposit câteva ore, după care au revenit la
Tulcea, pe Braţul Sf. Gheorghe şi au
savurat o masă ,,de peşte” pe vapor.
Vizitarea Deltei le-a oferit posibilitatea
cunoaşterii la faţa locului a acestei
minunate zone a ţării, precum şi prilejul de
a-şi îmbogăţi albumul cu amintiri, prin
fotografiile realizate.  

Pentru întoarcerea în Municipiul
Sibiu a fost ales itinerariul: Tulcea, Isaccea,
Galaţi (trecerea cu bacul peste Dunăre),
Brăila, Ianca, Buzău, Nehoiu, Întorsura
Buzăului, Braşov, Făgăraş, Sibiu. Pe
întregul traseu, domnul colonel (r) Ion
Părean, preşedintele Filialei Judeţene
Sibiu a A.N.C.M.R.R., s-a dovedit un ghid
profesionist care, bazat pe o prealabilă
documentare, a prezentat  camarazilor şi
familiilor acestora date despre zonele
vizitate, peisajele naturale, evenimentele
istorice petrecute în aceste locuri,
personalităţi marcante, lucrări de artă
monumental-eroică, istoricul localităţilor,
aspecte din desfăşurarea luptelor purtate
de armata română în primul şi în cel de Al
Doilea Război Mondial şi alte informaţii,
care au fost primite cu mult interes de
excursionişti. 

Participanţii la această excursie au
mulţumit Consiliului de Conducere al
filialei pentru posibilitatea care le-a fost
oferită de a vizita astfel de zone ale ţării
noastre.

Organizarea unor astfel de activităţi
se află de mult în tradiţia filialei sibiene iar
în viitor se vor organiza şi alte excursii în
diferite zone ale ţării şi în ţări vecine cu
România.

Colonel (r)  VICTOR  NEGHINĂ
Membru al Filialei Sibiu a A.N.C.M.R.R.

EXCURSIE  ÎN MIRIFICUL 
COLŢ DE ŢARĂ, DELTA DUNĂRII



31Rezerva  Oştirii  Române

D
in analiza pieţei concurenţiale în
regiunea de nord-vest a României şi
ţinând cont de tendinţele de dez -

voltare a turismului la nivel naţional,
Consiliul Judeţean al Judeţului Bihor a
demarat procedurile pentru implementarea
unui proiect numit ,,Călător prin Bihor”.
Astfel a rezultat necesitatea promovării cu
prioritate a 22 produse turistice ale acestui
judeţ, grupate în patru categorii: peşteri
amenajate; peisaj carstic; biserici din lemn şi
zid; artă populară tradiţională. 

Pe baza unor criterii obiective, în prima
categorie au fost selecţionate peşterile:
Meziad,  Urşilor, Vadu Crişului, Unguru Mare,
Cetăţile Rădesei şi Gălăşeni.  În a doua
categorie,  pentru frumuseţea peisajului
carstic, au fost introduse în program  văile:
Iadului, Sighiştelului, Videi, Finişului, Roşia şi
platoul carstic Vaşcău-Călugări.  Ca resurse
ale patrimoniului spiritual au fost
promovate bisericile din lemn de la Sebiş,
Brădet, Josani, Peştiş, Beznea, Voivozi şi
bisericile din zid Abram şi Homorog. Din
perimetrul artei populare şi a meşte -
şugurilor au fost reţinute : olăritul în
ceramică albă, vioara cu goarnă şi lada de
zestre.

Inspirată de această ofertă generoasă,
conducerea Filialei Judeţene Cluj a
A.N.C.M.R.R. a desfăşurat,  în perioada 28.07
– 01.08.2015  o vizită de documentare şi
recreere la unele dintre obiectivele men -
ţionate,   activitate care nu s-ar fi putut de -
numi altfel decât ,,Călător prin Bihor”.
Aceasta a fost îniţiată  şi proiectată de

preşedintele filialei,  domnul colonel (r) Ion
Traşcă şi pregătită în toate detaliile de un
grup de lucru coordonat de prim-vice pre -
şedintele filialei domnul colonel (r)
Constantin Duduială. Contribuţii im por -
tante la pregătirea excursiei au avut doamna
colonel (r) Mariana Fediuc şi domnii
colonei (r) Victor Lup, Vasile Ulici şi Victor
Botez. 

Pe toată durata activităţii am beneficiat
de o documentare consistentă, înteresantă şi
actualizată, graţie eforturilor domnilor:
general de brigdă (r) Pantelimon Pralea, în
plan geografic, colonel (r) dr. Vasile Tutula,
din punct de vedere istoric, locotenent-
colonel (r) Dorin Năstase şi doamna
profesoară Maria Florea, în domeniul
cultural şi turistic. Momentele semnificative
au fost imortalizate cu ajutorul aparatelor de
fotografiat şi filmat, de trei fotoreporteri
pricepuţi, domnii: colonel (r) Marius
Blendea, inginer Gheorghe Nicorici şi
inginer Gheorghe Mocean.   

În prima zi a excursiei, pe itinerariul
Cluj-Napoca, Zalău, Aleşd, Beiuş, Stâna de
Vale, am făcut câteva popasuri la obiective
deosebit de interesante. Unul dintre acestea
a fost Grădina Botanică din Jibou, Judeţul
Sălaj, un adevărat centru multifuncţional de
cercetare, educaţie şi învăţământ. Aceasta a
fost înfiinţată în anul 1968, pe lângă liceul
din localitate şi poartă numele profesorului
Vasile Fati, cel care a condus-o timp de
aproape 40 de ani. După trei ani de la
înfiinţare a devenit unitate independentă şi a
început să se dezvolte rapid. 

CĂLĂTOR PRIN BIHOR
Colonel (r) GHEORGHE CIREAP

Locotenent-colonel (r) DORIN NĂSTASE
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Grădina este organizată pe sectoare,
fiecare sector grupând o categorie distinctă
de plante, autohtone sau exotice. Are trei
categorii de sere: de colecţionare, de
microproducţie şi de cercetare. Tot aici s-a
amenajat un acvariu modern, cu peste 40 de
specii de peşti, o galerie cu plante ama -
zoniene, un parc zoologic şi o frumoasă
grădină japoneză. Printre realizările de top
ale acestei instituţii se numără obţinerea
unor specii de flori prin metoda culturii ,,in
vitro”. 

Un alt obiectiv vizitat a fost  Castrul
Roman de la Porolissum, aflat în satul
Moigrad, nu departe de Zalău.  Acest obiectiv
reprezintă unul dintre cele mai mari şi mai
bine    păstrate situri arheologice din Româ -
nia. Săpăturile au început în anul 1970 şi se
află încă în desfăşurare. În afară de zidurile
cetăţii, aici s-au descoperit urme ale unor
instalalaţii sanitare, băi publice, un templu,
un amfiteatru şi case de locuit. De asemenea
s-a descoperit o cetate dacică de mici
dimensiuni, care dovedeşte că zona a fost
locuită de daci. De altfel, pe dealurile
înconjurătoare, arheologii au descoperit mai
multe sate de origine dacă.

Am poposit apoi în cazarma Regi -
mentului de Artilerie mixt ,,Silvania”,
unitate comandată de domnul colonel Ştefan
Toader. Aici am fost întâmpinaţi cu
ospitalitate de domnul colonel Lucian
Hudrea, şeful de stat major al unităţii şi de
domnul colonel Gigi Dumbravă, coman -
dantul B.315 Art., unul dintre cele cinci
batalioane care funcţionează ca structuri
distincte ale regimentului. Domniile lor ne-au
prezentat evoluţia şi rezultatele regimentului,
înclusiv în misiuni cu caracter internaţional.
De asemenea ne-au invitat să vizităm
biserica ,,Sfântul Gheorghe”, un frumos lăcaş

de cult, ridicat şi întreţinut prin eforturile
personalului acestei unităţi.  Totodată, într-
un spaţiu amenajat ca muzeu, domnul maior
Ioan Suciu ne-a prezentat tradiţiile
regimentului şi ale structurilor componente,
de la origini până în prezent, registrele
istorice ale acestora, armamentele şi utilajele
din dotare, date privind instruirea şi
echiparea personalului.

În semn de preţuire pentru primirea de
care am beneficiat şi pentru rezultatele
regimentului, a fost acordată comandantului
acestuia o Diplomă de Excelenţă din partea
Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R. În numele
filialei noastre au semnat în Cartea de Onoare
a regimentului  domnul colonel (r) Ion
Traşcă, iar domnii: colonel (r) dr. Vasile
Tutula şi colonel (r) Victor Botez şi-au
consemnat impresiile, în nume personal, ca
foşti îndrumători ai acestei unităţi în
perioada când erau ofiţeri în activitate. În
seara aceleiaşi zile am ajuns la Cabana
Militară din Stâna de Vale, unde am avut
asigurată cazarea şi masa, pe toată durata
excursiei. Personalul cabanei, coordonat cu
grijă şi pricepere de domnul plutonier
adjutant Mihai Gavra, administratorul
obiectivului, ne-a creeat condiţiile necesare
pentru a ne simţi foarte bine. 

Am fost ajutaţi, de asemenea, în
organizarea unei activităţi de socializare şi a
mesei festive dedicate bunului nostru coleg şi
prieten, domnul colonel (r) Ioan Blejan, la
împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani. A
fost o adevărată întrecere de cântec, dans şi
voie bună, susţinută de cei prezenţi, înclusiv
de protagonistul evenimentului., 

Au fost acordate şi premii pentru merite
deosebite unora dintre membrii formaţiei
artistice ,,REZON” a filialei noastre, respectiv
doamnelor Ionela Pop şi Maria Rusu ,



33Rezerva  Oştirii  Române

domnilor Marcel Paranici, Vasile Pompaş,
colonel (r) Gheorghe Cireap şi locotenent-
colonel (r) Dorin Năstase, care au avut o
prestaţie de excepţie în cadrul acestei
activităţi. Administratorului cabanei i-a fost
înmânată o Diplomă de Excelenţă din partea
Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.

A doua zi am pornit pe drumuri de
munte, am admirat frumuseţile Carpaţilor
Occidentali şi am făcut un popas de neuitat la
Peştera Meziad, situată în apropierea
localităţii cu acelaşi nume. Am aflat că primele
menţiuni despre existenţa acestei peşteri au
apărut în anul 1861. Ea a fost explorată,
amenajată sumar şi cartată în anii următori,
dar numai pe un scurt sector de la intrare.
Ulterior, în anul 1921, o echipă de speologi
condusă de Emil Racoviţă a continuat
explorarea şi a descoperit galerii noi. Astăzi,
lungimea totală a galeriilor însumează 4474
metri, conturând un imens gol subteran.
Chiar de la intrare, portalul peşterii are o
arcadă impresionantă, de o geometrie
aproape perfectă, cu deschiderea de 9 / 15
metri. Peştera este declarată rezervaţie
naturală şi poate fi vizitată tot tmpul anului,
datorită climatului ei subteran, cu
temperatură şi umiditate constante.               

Tot în acest areal am vizitat apoi Valea
Finişului, cea mai importantă vale din
perimetrul Munţilor Codru Moma, de o
frumuseţe extraordinară, cu o lungime de 23
km. şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de
87 km. pătraţi. În ultima perioadă, pe această
vale s-a dezvoltat mult turismul religios. De
altfel, la numai 12 km. de satul Finiş se află
Schitul Huta, cu viaţă de obşte,  ridicat în jurul
unei biserici care datează din anul 1927.
Biserica a fost restaurată în anul 1973, iar
schitul a fost ridicat în 1998. 

Nu departe de acest schit se află

Biserica din lemn, din localitatea Sebiş,
declarată monument istoric. Această
biserică, tot foarte veche, a fost ridicată între
anii 1756-1764 şi este singurul lăcaş de cult
bihorean care păstrează aproape intactă
pictura înterioară originală. Ea a fost ridicată
pe locul unei biserici şi mai vechi, pe care
documentele o pomenesc din anul 1724. 

În ziua a treia am continuat explorările
montane şi am ajuns la un obiectiv cu
renume, şi anume Peştera Urşilor, un
adevărat tezaur arheologic şi turistic, de
valoare internaţională. Această peşteră a fost
descoperită întâmplător, în anul 1975, la
marginea satului bihorean Chişcău, de către
un localnic, pe nume Traian Curta. Vestea
existenţei peşterii s-a răspândit foarte
repede, iar primii care au sosit la faţa locului
au fost doi speologi din Cercul ,,Speodava”, din
oraşul Stei. Aceştia au pătruns mai în
adâncime şi au găsit un schelet de urs, perfect
conservat, care avea să devină principalul
obiect de studiu pentru specialişti, fiind al
şaselea schelet de ,,Ursus Spelaeus” din lume.
Dându-şi seama de valoarea descoperirii, ei  s-
au instalat acolo, în corturi de campanie şi nu
au părăsit locul până când a început cea mai
complexă acţiune de cercetare, ocrotire şi
amenajare a unei peşteri din România. Ea s-a
derulat cu sprijinul autorităţilor locale,
judeţene şi centrale, precum şi al multor
instituţii din ţară. 

Peştera are două niveluri suprapuse:
unul superior, fosil, amenajat turistic la cele
mai înalte standarde, iar celălalt nivel, încă
activ, a fost declarat rezervaţie ştiinţifică.
Primul nivel, deschis vizitatorilor, este format
din trei galerii foarte frumoase, care au primit
denumiri de legendă: Urşilor; Emil Ra -
coviţă; a Lumânărilor.  Traseul de vizitare
măsoară 1,5 km, iar temperatura ambientală
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este de 9 grade Celsius.  Aici se poate vedea:
coloane de piatră, de stalactite şi stalagmite,
draperii, baldachine, mici lacuri, balcoane,
buzdugane, turnuri, o rachetă, un paloş, un
castel al piticilor – toate înfăţişate într-o
perfecţiune de care numai natura este în
stare. 

După ce ne-am minunat de atâtea
frumuseţi subterane am pornit pe un traseu
montan de suprafaţă, într-o zonă de vis:
Cabana Padiş, - Poiana Ponor – Cetăţile
Ponorului – Campingul Glăvoi. care ne-a
permis vizitarea celui mai spectaculos
complex carstic din Munţii Apuseni.  

În ultima zi,  în primele ore ale dimineţii,
părăsind Stâna de Vale, am coborât muntele
spre Beiuş şi ne-am deplasat la Oradea, unde,
pentru simetrie, aveam planificat să vizităm
Grădina Zoologică. Am constatat că vechea
grădină a fost restructurată, renovată şi
redată circuitului turistic. Am putut vedea
numeroase specii de păsări, mamifere, peşti,
reptile, animale de companie, multe dintre
acestea aduse din zone exotice. 

La ora prânzului, la popota militară a

garnizoanei ne-a primit cu amabilitate

doamna Leontina Opricean, manegerul

acesteia. La fel ca de multe alte ori, domnia sa

a făcut efortul de a răspunde solicitărilor

rezerviştilor militari, chiar şi în zi

nelucrătoare, cum era în acest caz. În semn

de recunoştinţă pentru această atitudine

prietenească, a primit o Diplomă de
Excelenţă din parte Filiale Judeţene Cluj a

A.N.C.M.R.R.

Tot în Municipiul Oradea am vizitat

Mânăstirea Sfintei Cruci, un ansamblu

monumental cu adevărat impresionant, care

cuprinde un complex de instituţii de cult,

diferite de ceea ce văzusem mai înainte,

construite relative recent, începând cu anul

1992.  În central acestui complex se află

Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii

Domnului”, mare şi foarte frumoasă,

înconjurată de chilii. Această biserică a fost

ridicată între anii 1994-2004, iar în anul

2007 a fost sfinţită. Este singura biserică din

Transilvania cu pereţii exteriori complet

acoperiţi cu picturi. Astăzi, ea adăposteşte

părţi din moaştele a peste 120 de sfinţi. Cele

36 de maici care vieţuiesc aici asigură o

riguroasă rânduială. 

În final, satisfăcuţi de această excursie

interesantă şi recreativă, am închis cercul

traseului pornind spre Cluj-Napoca,  cu

satisfacţia că întreaga activitate a fost

deosebită: obiectivele interesante, docu -

mentare substanţială, peisaje de vis, muzică

de mare diversitate, mâncare de calitate şi o

atmosferă reconfortantă, de prietenie şi bună

dispoziţie. Reuşita aeesteia constituie un

imbold pentru a continua şi în anii următori

această practică, devenită deja tradiţională.

De altfel, domnul colonel (r) Constantin
Duduială a propus ca anul viitor   excursia

noastră să poarte denumrea pe drumuri
europene, în itinerarul căreia să fie cuprinse

câteva ţări vecine. Propunerea a fost primită

cu plăcere şi sperăm să o putem pune în

aplicare.

v
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N
u întâmplător, în urmă cu ceva vreme,
apărea în paginile revistei  Rezerva
Oştirii Române reportajul sugestiv

intitulat: ,,Şi în garnizoane mici se pot
realiza lucruri mari”,  în care era pre -
zentată Subfiliala Pleniţa a A.N.C.M.R.R., la
conducerea căreia se află inimosul NEA
ELICE, apelativ folosit cu afecţiune  de
localnici atunci când vine vorba de locote -
nentul aviator în rezervă Jean Munteanu. al
cărui spirit  inventiv satisface pe măsură
dorinţele şi nevoile spirituale ale celor
aproape şaizeci de membri ai subfilialei,
dintre care, demn de remarcat, douăzeci şi
trei provin dintre membrii susţinători.
Spiritul său inventiv  se materializează în idei
şi iniţiative,  incluse în planul de activitate al
organului de conducere, gata să prindă viaţă
la timpul stabilit în şedinţele de lucru.

M-am convins de aceasta cu prilejul
participării, din partea Filialei Judeţene
„Mihai Viteazul”  Dolj a A.N.C.M.R.R.,  la una
din adunările acestei subfiliale. Am fost
plăcut impresionat de faptul că membrii
acesteia  se consacră din tot sufletul
cunoaşterii şi punerii în valoare  a marilor
înfăptuiri ale bunilor şi străbunilor neamului
românesc. „Vestigile istorice descoperite  pe
arealul Pleniţei, aflăm din cuvintele
preşedintelui subfilialei,  precum  Castrele
Traiane, locul numit Cetăţuia, unde a fost
deschis un şantier al  Institutului Naţional de
Arheologie încă din anul 1970,  apoi aşezarea
fortificată din epoca bronzului, sub denu -
mirea La Cetate, scoasă la lumină în comuna
Verbiţa şi inclusă în cultura Verbicioara
(sec. 16 - 13 î..Hr.), ne sunt bine cunoscute, dar
este necesar să nu ne cantonăm doar aici… „

Astfel a fost pusă la punct o activitate de
recreere, dar şi de cunoaştere, pe care m-am
gândit s-o fac cunoscută  în  continuare,  sub
denumirea  ,,Pe urmele bunilor şi stră -
bunilor noştri”. 

•  De la piciorul podului lui Traian la
chipul magnific al lui Decebal.  Într-o
frumoasă dimineaţă de sezon estival, când
canicula încă nu coborâse din înalturi, cinci
turisme cu două duzini de membri ai
subfilialei Pleniţa  soseau în anticul oraş
dunărean,  Drobeta Turnu Severin, depo -
zitar al atâtor imemoriale vestigii istorice.
Eruditul medic Bebe Surdulescu, membru
susţinător al subfilialei, bun cunoscător al
obiectivelor turistice severinene, călăuzeşte
entuziaştii drumeţi,  oferindu-le informaţii
preţioase.  Se vizitează  Muzeul de Istorie şi
apoi Cetatea Severinului. Valoroasele
exponate ale acestor aşezăminte istorice,
semnificaţiile lor intrinseci,  vorbesc  cu
putere despre perenitatea neamului
românesc  pe meleagurile mehedinţene,
satisfac setea de cunoaştere şi informare. Se
coboară apoi la marginea Dunării,  străjuită
de două milenii, de Piciorul  Podului lui
Traian,  una din cele mai spectaculare
realizări tehnice ale timpului.

Amintind importanţa strategică a
podului de peste Dunăre, pe care Împăratul
Traian  ia  atribuit-o construirii acestui
obiectiv în economia cuceririi Daciei regelui
Decebal, competentul ghid evidenţiază şi
unele elemente toponimice şi de construcţie
care stârnesc interesul celor prezenţi. „A fost
ales acest loc deoarece apele Dunării se
calmau după ieşirea din defileul Cazanelor,
iar fundul albiei bătrânului  fluviu era

PE URMELE BUNILOR ŞI STRĂBUNILOR...
Colonel (r) SERGIU  PICIORUŞ

Purtător de cuvânt al Filialei Judeţene Dolj a  A.N.C.M.R.R.
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suficient de încărcat cu pietre şi stânci
antrenate din trecătoarea dintre Carpaţi şi
Balcani, un fundament extrem de stabil ca să
susţină temeinic construcţia.  Pentru a putea
pune bazele pilaştrilor, romanii au deviat
parţial cursul fluviului,  folosind albia unui
afluent sudic, în Serbia la est de Cladovo.
Astfel, primii zece-doisprezece piloni au fost
ridicaţi  pe uscat. Pentru construcţia celorlalţi
s-au folosit cofraje din bârne de stejar
cimentate şi sistem de pompe…”.

Curând, drumeţii ridică  ancora, nu este
timp de pierdut. Toţi se conformează
îndemnului hotărât al locotenentului (r) av.
Jean Munteanu. Turismele demarează  în
voie, paralel cu fluviul învolburat.. Priveliştea
înconjurătoare, meandrele şoselei punctate
cu numeroasele viaducte săpate în stânca
dură,  care preced intrarea în Zona Cazane
entuziasmează pe călători.  Se face apoi o
scurtă oprire  la sculptura în piatră  a
regelui Decebal.  Locotenent-colonelul (r)
Ilie Florian face colegilor de excursie
cuvenitele precizări: „Este cea mai mare
sculptură  în piatră  din Europa, înaltă  de 55
m şi lată  de 25 m. A fost sculptată  după
modelul celei din stânca muntelui RUSHMORE
din SUA. Are cu şase metri mai puţin decât
statuia Libertăţii, cu opt mai mult decât
monumentul lui Hristos din Rio de Janeiro şi
cu aproximativ zece metri mai mult decât
înălţimea legendarului Colos din Rhodos. Idea
realizării acestei sculpturi, aparţine omului
de afaceri român Constantin Drăgan; a
durat zece ani şi l-a costat peste un milion de
dolari. Lucrarea a fost realizată de un grup de
12 sculptori alpini,  sub conducerea
maestrului Florin Cotarcea”. 

• Periplul temerarilor drumeţi continuă.
Următorul obiectiv turistic vizat este
Cetatea Sarmisegetusa Regia.  Până acolo
însă  sunt străbătute alte numeroase zone şi
locuri istorice şi de agrement: Băile

Herculane, despre ale căror izvoare
terapeutice şi vestigii descoperite aici, cu
apeducte, bazine şi băi romane, vorbeşte
apreciata chinetoterapeută  doamna Anca
Surdulescu;  Municipiul Caransebeş, unde a
fiinţat  R. 73 Elicoptere  al cărui slujitor a fost
însuşi conducătorul excursiei;  Apoi  un
binevenit  popas  la  mănăstirea Prislop,
lăcaş  de închinare,  unde multă vreme a
păstorit Arsenie Boca - pentru mireni
„Sfântul Ardealului”. şi în sfârşit binemeritata
odihnă nocturnă în pensiunea COTISO din
comuna Costeşti.

•  „Oare, cum i-au găsit romanii pe Daci
aici?”. Peisajul care învăluie zona atât de
dificil de străbătut, strategic aleasă de stră -
moşii noştri daci, este impresionat şi înăl -
ţător. Este o veritabilă simfonie de culori ale
naturii înconjurătoare. ,,Oare, cum i-au găsit
aici romanii pe daci?”, îşi pun plănicenii fi -
reasca întrebare. Drumul cetăţii pavat cu
lespezi de piatră dăinuie de zeci de secole,
sfi dând parcă realizările contemporane.
Apeducte, canalizări, aşezăminte, ziduri,
coloane, ceasul solar şi multe alte in ge -
niozităţi, grăiesc cu claritate despre iscusinţa
şi dârzenia poporului dac.

„Cetatea dacică Sarmisegetusa Regia,
precizează  profesorul  Constantin Saliu,
membru de onoare al subfilialei „Cultul
Eroilor”  Pleniţa,  a fost inclusă pe lista patri -
moniului cultural mondial recunos cându-i-se
astfel valoarea sa istorică. Iată câteva
informaţii care pun în valoare această cetate:
este cea mai mare dintre fortificaţiile dacice,
construită strategic pe Dealul Grădişte pe
care ne aflăm. Aşezată pe vârful unui masiv
stâncos, la  1200 m. altitudine, fortăreaţa a
constituit centrul strategic al sistemului
defensiv dac din munţii Orăştiei şi cuprindea
şase citadele, includea de asemenea o zonă
sacră,  printre cele  mai impor tan te  şi  mari
sanctuare  circulare  aflându-se   Calendarul
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Circular.  Zidul cetăţii, care închidea în
interiorul lui circa 3 ha., avea 3 m grosime şi
o înălţime de 4-5 m. în momentul finalizării.
De remarcat că el urma marginile înălţimii,
luând astfel forma unui  hexagon cu laturile
inegale. În apropierea lui se află, pe o
suprafaţă de 3 km pătraţi, o întinsă aşezare
civilă cu foarte multe locuinţe, ateliere,
magazii, hambare, rezervoare de apă. În
dreptul porţii cetăţii, la 100 m spre est sunt
sanctuarele cu forme şi mărimi variate,
distruse de romani în timpul ostilităţilor…”

•  Coborând în istorie.  Reînviate,
vestigiile antice atât de răscolitoare lăuntric,
se reaşează trainic în memoria însetată de
istorie a plenicenilor, ale căror priviri şi
gânduri se îndreaptă de acum, spre vremuri
şi locuri mai apropiate istoric: între acestea
şi mănăstirea Cozia. Până acolo însă ei
parcurg itinerare şi zone pline şi ele de un
farmec aparte, aşezări pitoreşti de munte.
Sunt ale ardelenilor atât de binecuvântaţi cu
hărnicie, cumpătare şi ospitalitate.

Ceea ce înmoaie cel mai mult inimile
drumeţilor olteni, ale genului feminin
îndeosebi, sunt componentele Ansamblului
popular - FETELE  DE  CĂPÂLNA -, din
cunoscuta comună cu acelaşi nume. Motiv
pentru un scurt popas de cercetare şi
admirare a tradiţionalului port popular de pe
aceste meleaguri străbune…

Soarele alunecă  spre apus în timp ce
drumeţii grăbesc traversând frumoasele văi
ale Sebeşului,  ale Lotrului, cu monumentalele
obiective de croazieră: lacul Vidra şi
staţiunea montană Voineasa. Spre amurg,
ajunşi în pitoreasca aşezare urbană de pe
Valea Oltului, Călimăneşti, drumeţii doljeni
sunt găzduiţi cu mare bucurie de familia
colonelului (r) Dan Călinescu, stabilit  aici
după ieşirea din sistem în urma desfiinţării
R. 31 Mecanizat Pleniţa. A urmat o seară de
vis, cu îmbrăţişări, cu povestiri şi destăinuiri

de suflet, înduioşind inimile, umezind
obrajii…

Roua dimineţii următoare înviorează
pe neobosiţii drumeţi olteni aflaţi deja la
porţile Mănăstirii Cozia,  superbă  con -
strucţie  de  cult creştin-ortodox  dar şi
istoric, ridicată de domnitorul Ţării Româ -
neşti, Mircea cel Bătrân. Figura luminoasă
şi înţeleaptă a domnitorului medieval  răz -
bate triumfător secolele, luminează minţile.
Încărcătura istorică a momentului este
percepută pretutindeni, irumpând  nestăvilit
şi din inimile vizitatorilor olteni.  Astfel,
evocând răsunătoarea victorie a lui Mircea
asupra oastei lui Baiazid, maiorul (r) Dan
Calotescu ţine să remarce: „Potrivit
aprecierilor unor reputaţi istorici români,
Mircea a fost <<singurul domnitor român
care nu a încheiat nicio legătură vasalică,
ci doar tratate la nivel de egalitate cu
puterile vecine>>. La rândul său,  domni -
şoara Larisa Cârtog recită  primul catren
din cunoscuta elegie a lui Grigore Ale -
xandrescu   ,, Umbra lui Mircea la Cozia”:  „Ale
turnurilor umbre peste unde stau culcate; /
Către ţărmul dimpotrivă se întind,  se
prelungesc,  /  Ş-ale valurilor mândre gene -
raţii spumegate  /  Zidul vechi al mănăstirei
în  cadenţă  îl  izbesc…”.

Ultimul obiectiv din planul acestui
periplu pe care organizatorii l-au numit,,Pe
urmele bunilor şi străbunilor” a fost
Salina Ocnele Mari,  izvorul de altă dată al
sării româneşti gustată pe multe meridiane
ale lumii. Astăzi, izvor de odihnă şi sănătate
pentru truditorii plaiurilor româneşti

- Oare când vom mai gusta asemenea
plăceri atât de meritate la vârsta senectuţii?

- Cât mai curând, vine răspunsul
încrezător al lui NEA ELICE.
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1. În perioada 19.09-21.09.2015, Filiala
Judeţeană Arad a A.N.C.M.R.R. a participat cu
un număr mare de cadre militare, în rezervă
şi în retragere, alături de veterani de război, la
comemorarea eroilor căzuţi în eroicele lupte
duse de armata română în decembrie 1944, în
Judeţul Arad, la Sebiş, Ineu, Şiria, Cuvin,
Ghioroc, Păuliş, Cladova, Lipova, împotriva
armatelor horthysto-fasciste ungaro-
germane. 

Festivităţile s-au încheiat la data de 21
septembrie prin depuneri de corone de flori şi
primirea ştafetei Grupului de Iniţiativă
,,INVICTUS”, înmânarea drapelului naţional
primarului Municipiului Arad şi cuvântul
prefectului Judeţului Arad în care au fost
aduse mulţumiri şi aprecieri filialei noastre
pentru implicarea la aceste eve ni mente
premergătoare Zilei Armatei Române.
(Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, Preşe -
dintele Filialei Judeţene Arad a A.N.C.M.R.R.)       

2. Ziua Armatei Române este o zi de
glorie şi cinstire pentru eroismul şi jertfele
prin care de-a lungul vremii oştirea română
şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta
neamului românesc, îndeplinindu-şi misiu -
nea nobilă de a apăra unitatea, libertatea,
independenţa şi integritatea teritorială a
statului român. 

Evenimentele sărbătoreşti dedicate
Zilei Armatei României de la Bacău au
început cu Adunarea Festivă, care s-a
desfăşurat în Sala de Festivităţi a Cercukui
Militar din garnizoana Bacău, sală care s-a
dovedit neîncăpătoare, la care au participat
oficialităţile judeţului, cadre militare active
din unităţile militare, cadre militare în
rezervă şi în retragere din M.Ap.N. şi M.A.I.,

veterani de război şi un numeros public. 
Adunarea a început cu intonarea

Imnului de Stat al României, iar formaţia
corală a veteranilor de război a interpretat un
potpuriu de cântece patriotice. Domnul
general (r) dr. Vasile Apostol, preşedintele
Filialei Judeţene Bacău  ,,Gl. Nicolae Şova” a
A.N.C.M.R.R. a deschis Adunarea Festivă
printr-o scurtă prezentare a importanţei
acestui eveniment. A luat apoi cuvântul
domnul colonel (r) Paul-Valerian Timofte,
preşedintele Filialei Bacău a  Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor, care a scos în
evidenţă faptele de armă ale glorioasei armate
române care, la 25 octombrie 1944 elibera
ultima localitate românească, oraşul Carei.
Prin lupte grele şi sângeroase şi nenumărate
fapte de eroism, armata română a întregit
Transilvania, leagănul naţiunii şi  civilizaţiei
româneşti, din al cărei trup fusese răpită
partea de nord-vest, prin odiosul Dictat de la
Viena. Eliberarea patriei de sub ocupaţia
horthysto-hitleristă a fost obţinută prin lupta
eroică a peste 52.500 militari, angajaţi în
perioada 23 august-25 octombrie 1944, în
încleştarea cu inamicul. Eliberarea părţii de
nord-vest a României nu a însemnat oprirea
luptei armatei române şi încetarea ostilită -
ţilor. Armata română, alături de coaliţia
Naţiunilor Unite a continuat operaţiunile în
cooperare cu armata sovietică, pentru
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei,
până la victoria finală împotriva Germaniei
naziste. 

În partea a doua a programului a avut loc
o prezentare de Carte în care au fost
prezentate lucrări ale unor cadre militare în
rezervă şi în retragere din garnizoana Bacău.

SĂRBĂTORIREA ZILEI ARMATEI 
LA FILIALELE ŞI SUBFILIALELE A.N.C.M.R.R.

Din informaţiile pe care le deţinem, în toate filialele şi subfilialele A.N.C.M.R.R. au
fost organizate variate activităţi prin care a fost subliniată importanţa acestei zile
pentru toţi cei care slujesc sau care au slujit un număr însemnat de ani sub tricolor. 

În rândurile care urmează prezentăm doar câteva dintre activităţile organizate
sau la care au luat parte filialele şi subfilialele A.N.C.M.R.R.   
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Domnul colonel (r) Mihai Purcaru a
prezentat ultimele sale lucrări: ..Cartea de aur
a Comunei Pârjol din Judeţul Bacău”
pentru care a primit două premii: Medalia de
argint la Expoziţia Internaţională ,,Euro -
invent”. de la Iaşi şi Trofeul – Premiul Anului
,,Premiul de Excelenţă pentru monografia
anului 2014”, la Festival-Concurs de Creaţie
Literară ,,Avangarda XXII”, de la Bacău şi o a
doua lucrare intitulată ,,Din preaplinul unui
vărsător” 

Domnul comandor (r) Vasile Florea şi-a
prezentat lucrarea  ,,MONOGRAFIE – Co -
muna Odobeşti – izvor de tradiţii şi valori
culturale” , domnul colonel (r) George
Gheorghiu lucrarea ,,Tancurile, 95 de ani
de existenţă în armata României 1919-
2014”, iar domnul comandor (r) Ion Timaru
din memoriile sale. 

Această prezentre s-a dovedit a fi
interesantă şi a fost apreciată de asistenţă. 

Programul zilei de 25 octombrie a
continuat cu un frumos spactacol care a avut
loc la Teatrul de vară ,,Radu Beligan”, dedicat
Zilei Armatei Române, oferit de Fanfara
militară a garnizoanei Bacău, formaţii artis -
tice de amatori, compuse din cadre militare
active şi membrii de familie ai acestora.
Spectacolul s-a bucurat de un mare succes şi a
fost răsplătit de spectatori cu îndelungi
aplauze. 

Tot în cadrul activităţilor din program, în
zilele de 22, 23 şi 24 octombrie s-a desfăşurat
la Centrul de afaceri o interesantă expoziţie
de armament şi tehnică militară, orga -
nizată şi pregătită de unităţile militare din
garnizoană, care a fost vizitată de un
numerous public, de foarte mulţi tineri, fiind
apreciată ca o iniţiativă reuşită. 

În ziua de 25 octombrie. la Monumental
Eroilor din Cimitirul central s-a desfăşurat o
ceremonie militaro-religioasă, cu depuneri de
coroane de flori în memoria ostaşilor români
care şi-au dat viaţa pentru apărarea ţării şi a
fiinţei naţionale. (Colonel (r) Mihai Purcaru
Vicepreşedintele Filialei Judeţene Bacău a
A.N.C.M.R.R.)

3. Filiala Judeţeană Suceava a
A.N.C.M.R.R. a desfăşurat în ziua de 23
octombtrie 2015, la Palatul Administrativ al

judeţului, Simpozionul cu tema: ,,25 oc -
tombrie – Ziua Armatei Române”, în cadrul
căruia au fost prezentate următoarele
comunicări: 

a) Armata României semnifică elibe -
rarea şi apărarea teritoriului naţional –
CINSTIRE SOLEMNĂ OŞTIRII ROMÂNE - 71
de ani de la eliberarea prin lupte aprige a
părţii de nord-vest a teritoriului naţional –
gl.bg.(r) Cojocaru Zaharia; 

b) ,,25 octombrie- zi simbol al oştirii
române, drept zi de împlinire a unei dreptăţi
naţionale şi un îndemn spre desăvârşire” –
col.(r) Acatincăi Ioan;

c)  Sărbătorirea ,,Zilei Armatei Ro mâ -
ne” – o lecţie de istorie:

- prezentarea mesajelor M.Ap.N. şi al
şefului Statului Major General, adresate de
Ziua Armatei României personalului Armatei,
veteranilor de război şi cadrelor militare în
rezervă şi în retragere. – col.(r) Horodenciuc
Viorel; 

d) IN MEMORIAM. General de Armată
Nicolae Dăscălescu (16.06.1884-
26.09.1969).- Gl.bg.(r) Cojocaru Zaharia 

La această activitate au participat
personalităţi  publice  civile  şi militare, ge ne -
rali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în re -
zervă şi în retragere, veterani de război, pro -
veniţi din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., funcţionari
publici.   ( Gl.bg.(r) Cojocaru Zaharia, Preşe -
din tele Filialei Judeţene Suceava a
A.N.C.M.R.R).

4. Filiala Judeţeană Satu Mare a
A.N.C.M.R.R. a depus un efort deosebit,
împreună cu organele locale şi unităţile
militare din zonă, pentru pregătirea mani -
festărilor care au avut loc în toate localităţile
judeţului şi în mod deosebit pentru cele din
Municipiul Satu Mare şi oraşul Carei, cu
prilejul zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei
României.  

Membrii filialei noastre au participat la
ceremoniile de comemorare a eroilor căzuţi
pentru eliberarea celor două localităţi dar şi a
altora de pe cuprinsul judeţului, aducându-şi
astfel prinosul lor de recunoştinţă ostaşilor
români care s-au jertfit pentru eliberarea
ultimei brazde de pământ răpit din trupul
ţării prin Dictatul de la Viena din 30 august
1940. (Colonel (r) Blideran Mircea).



40 Rezerva  Oştirii  Române

Î
n baza aprobării domnului general (r)
prof. univ. dr. Mihai Iliescu, preşedintele
A.N.C.M.R.R., o delegaţie a acestei

structuri asociative, condusă de domnul
general-maior (r) Constantin Mihălcioiu
– vicepreşedinte, din care au făcut parte
domnii general-maior (r) Paul Vasile,
vicepreşedinte al Filialei Judeţene Timiş şi
general de brigadă (r) Vasile Ilieş,
consilier pentru relaţii internaţionale al
Asociaţiei,  a participat în perioada 18-19
septembrie 2015  în Serbia, la sărbă -
torirea de către Asociaţia Pensionarilor
Militari din Serbia (A.P.M.S.)  a unei
duble aniversări, respectiv 150 de ani de
pensii militare şi 22 de ani de la
înfiinţarea acestei structuri.        

Activitatea s-a desfăşurat la Casa
Armatei din Vranje şi a fost organizată de
conducerea centrală a A.P.M.S., cu sprijinul
filialei sale din această localitate şi a
Brigăzii 4 din Trupele de Uscat  ale Ar -
matei Serbiei, al cărei comandant, general
cu o stea şi a unei părţi din personalul mi -
litar, au participat la principalele secvenţe
ale acesteia. 

La ceremonia propriu zisă au fost
invitaţi şi au participat personalităţi
politice şi militare la nivel de secretar de
stat în Ministerul Apărării, şeful S.M.T.U.
general-locotenent Miloslav Simovici, fost
comandant al Brigăzii 4, reprezentanţi ai
categoriilor de forţe armate precum şi ai
conducerilor autorităţilor locale. Au fost
aproximativ 250  participanţi, în principal
membri ai A.P.M.S.

Au fost invitate să participe delegaţiile

structurilor centrale similare din Bulgaria,
Macedonia, Muntenegru, România, Re -
publica Srpska. Rusia, Bielorusia, Ungaria
şi Grecia. (ultimele patru nu au răspuns
invitaţiei).

Ceremonialul prilejuit de cele două
aniversări s-a desfăşurat în Sala de
Festivităţi a Casei Armatei. Pe toată durata
activităţii, scena a fost ocupată de o mică
fanfară militară, artişti şi interpreţi, care
au susţinut un program cultural-artistic cu
un puternic accent patriotic şi istoric. Pe o
parte a scenei a fost instalat un pupitru cu
un microfon, de la care un responsabil cu
protocolul anunţa secvenţele programului.
Preşedintele A.P.M.S. a susţinut o scurtă
alocuţiune cu privire la semnificaţia
evenimentelor sărbătorite, după care şi-au
prezentat alternativ programul fanfara,
artişti şi solişti vocali. 

Preşedintele A.P.M.S. a conferit cu
această ocazie şefului S.M.T.U. domnul
general-locotenent Miloslav Simovici, o
plachetă comemorativă, în aplauzele
asistenţei. 

Într-o altă secvenţă, şeful delegaţiei
române a prezentat Mesajul preşedintelui
A.N.C.M.R.R., mesaj în care au fost
subliniate bunele relaţii dintre cele două
asociaţii şi au fost adresate felicitări cu
prilejul sărbătoririi celor două evenimente
cu impact deosenit în viaţa A.P.M.S.

În timpul dineului şi al prânzului
oficiale, delegaţiile participante au făcut un
util schimb de păreri şi au apreciat
activitatea A.P.M.S., dar s-au bucurat şi de
un program muzical adecvat.         

RELAŢI I  INTERNAŢIONALE

ALĂTURI DE CAMARAZII SÂRBI
General de brigadă (r)  VASILE  ILIEŞ

Consilier pentru relaţii internaţionale al A.N.C.M.R.R.
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Un punct important al activităţii l-a
constituit vizita la Muzeul de Istorie al
Brigăzii 4, unde sunt prezentate aspecte
semnificative din istoria de peste 100 de
ani a acestei unităţi. Majoritatea obiectelor,
artefactelor şi fotografiilor expuse  au fost
donate de populaţia din zonă,  în urma unui
apel al organizatorilor muzeului. Reţine
atenţia o sală dedicată special eroilor sârbi
din această unitate, care s-au jertfit, de la
înfiinţarea acesteia până în prezent. În
această sală se află o flacără veşnică la

care făceau de gardă ofiţeri sârbi. S-a
precizat că aceasta se întâmplă numai pe
timpul ceremoniilor şi vizitelor oficiale. 

Programul a mai cuprins primirea
delegaţiilor străine de către primarul din
Vranje,  vizita la Muzeul Poporului, casa în
care s-a născut scriitorul sârb Bora
Stancovici şi la Mănăstirea Prohor Pcinjski. 

Preşedintele A.P.M.S. a mulţumit
delegaţiei române pentru participare şi

mesajul adresat şi a rugat să se transmită
preşedintelui A.N.C.M.R.R. salutări, urări de
sănătate şi dorinţa de revedere. 

Şeful S.M.T.U. , general-locotenent (3
stele) Miloslav Simovici s-a declarat în -
cântat de întâlnirea cu delegaţia română şi a
remarcat cu plăcere faptul că urmează să
efectueze în curând o vizită la invitaţia
omologului român. 

Delegaţia română a oferit cadouri
simbolice preşedintelui A.P.M.S., şefului
S.M.T.U., comandantului Brigăzii 4,
secretarului executiv al A.P.M.S.,  redac -
torului şef  al publicaţiei ,,Veteran” , şefului
filialei A.P.M.S. din Vranie, precum şi
însoţitorului ei permanent. 

Partea sârbă a oferit tuturor mem -
brilor delegaţiilor străine diplome aniver -
sare şi un număr al revistei ,,Veteran”
Delegaţia A.N.C.M.R.R. a fost însoţită
permanent de secretarul executiv şi
redactor şef al revistei ,,Veteran”, cu -
noscător al limbii române, ca fost adjunct
al Biroului Ataşatului Militar iugoslav din
Bucureşti. Celelalte delegaţii străine nu au
avut nevoie de translator vorbind limbi
slave.

Preşedinţii delagaţiilor bulgară şi
macedoneană au transmis cele mai bune
urări preşedintelui A.N.C.M.R.R. şi au
promis că vor invita partea română la
activităţi viitoare în ţările lor. 

Cu ocazia acestei vizite, delegaţia
A.N.C.M.R.R. a luat cunoştinţă despre
relaţiile pe care Filiala Judeţeană Timiş a
Asociaţiei noastre le are cu partea sârbă pe
linia contactelor transfrontaliere, cu
fonduri europene.   

Vizita în Serbia a delegaţiei conducerii
centrale a A.N.C.M.R.R  şi  în special
contctele  existente la  nivel local, subliniază
bunele relaţii stabilite în baza acordului de
colaborare încheiat între A.N.C.M.R.R. şI
A.P.M.S., care se înscrie de fapt pe linia
bunelor relaţii dintre România şi Serbia,
inclusiv în domeniul militar.   
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Î
n anul 2012, o delegaţie a  Asociaţiei Re -
zerviştilor din Achern (Germania) a
venit în vizită la Câmpina pentru un

schimb de experienţă cu Filiala Câmpina a
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere. Între cele două
structuri asociative a fost semnat, cu
această ocazie, un protocol de colaborare
şi de promovare reciprocă a localităţilor
Achern (Landul Baden Württemberg) şi
Câmpina. 

Reprezentanţii Filialei Câmpina a
A.N.C.M.R.R.  au fost, în anul 2013, oaspeţi
ai Asociaţiei Rezerviştilor din Achern.  

În perioada 16-21 septembrie 2015,
delegaţia Asociaţiei Rezerviştilor din
Achern, din care au făcut parte domnii:
Stabsfeldwebel Rest Thomas, Oberge -
freiter Doll Manfred, Hauptgefreiter
Seiler Thorsten, Hauptgefreiter Reth -
meier Franz, Stabsunteroffizier Haas
Ralf, Leutnant Heigert Boris, Gombola
Josef, Schõner Richard, s-a aflat în vizită
la Câmpina, în baza înţelegerii stabilite din
timp,   

• În prima seară a vizitei Cama -
raderiei Rezerviştilor RK  Achern-Renchtal
la Câmpina, a avut loc un mic spectacol al
Ansamblului ,,Brăduleţul”, al Colegiului
Tehnic Forestier. Au urmat saluturile
oficiale şi schimbul de cadouri. Filiala Câm -
pina a A.N.C.M.R.R., condusă de  colonel (r)
Marian Dulă, a oferit o plachetă cu
însemnele celor două asociaţii, pentru Ca -

ma raderia Achern Renchtal, iar cei mai
vârstnici rezervişti români au înmânat
cadouri individuale celor opt rezervişti
germani. La rândul lui, domnul Manfred
Doll, preşedintele rezerviştilor germani, a
oferit un drapel al ţinutului Baden din
landul Baden-Württemberg şi alte cadouri
simbolice. 

• Tema activităţii din dimineaţa zilei
de 17 septembrie a fost: Acţiunile
artileriei Antiaeriene româno-germane

la bombardamentele anglo-americane
asupra Câmpinei în 1943 şi 1944.
Delegaţia rezerviştilor germani din Achern
a participat la activitatea  desfăşurată pe
Dealul Muscel, care oferă o panoramă
minunată a oraşului, putând fi  indicate
obiectivele  importante ale Municipiului
Câmpina, inclusiv Rafinăria Steaua

ÎNCĂ UN PAS SPRE ÎNTĂRIREA
RELAŢIILOR DE PRIETENIE 
CU REZERVIŞTII GERMANI

Colonel (r) MARIAN  DULĂ
Preşedintele Filialei Câmpina a  A.N.C.M.R.R.

La primăria oraşului Câmpina
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Română şi locurile unde au fost amplasate
unele baterii antiaeriene. 

A fost prezentat traseul aviaţiei
americane şi modul de acţiune la 1 august
1943, precum şi replica bateriilor AA de 20
mm  Gustloff, 37 mm Rheinmetall şi 88 mm

Krupp. Din 29 bombardiere au fost
dobotâte 4 . Au fost 15 victime din rândul
civililor şi militarilor care lucrau la rafi -
nărie, dar nicio victimă dintre tunarii AA
germani şi români. 

Oaspeţii germani au primit informaţii,
la cererea lor, despre fostul divizion de
rachete antiaeriene de pe dealul Voila, care
s-a desfiinţat prin anii 2000. 

• Delegaţia de rezervişti germani din
Achern a vizitat Primăria Câmpina. În
ţinută de campanie, cei opt oaspeţi au
admirat arhitectura primăriei, apoi s-au
întâlnit cu primarul, domnul Horia
Tiseanu, căruia i-au înmânat o scrisoare
din partea primarului general al oraşului
Achern, Klaus Mutach, precum şi câteva
albume despre zona din care vin. 

Primarul Horia Tiseanu a făcut o
scurtă prezentare a localităţii şi a obiec -
tivelor turistice, a oferit oaspeţilor albume
cu fotografii din Câmpina, câte o insignă cu
stema municipiului  şi  multe mesaje de
prie tenie, cu speranţa unei îndelungi co -
laborări.  Au fost punctate şi detalii eco -

nomice, primarul informându-i şi despre
proiectul parcului industrial, unde ar
putea veni pentru dezvoltarea unor afaceri,
fapt pe deplin posibil deoarece mai mulţi
rezervişti germani au afaceri proprii de
succes. 

Domnul Manfred Doll, preşedintele
asociaţiei germane s-a întreţinut cu
primarul Horia Tiseanu în cabinetul
acestuia. Este posibilă o înfrăţire între cele
două oraşe, cu atât mai mult cu cât Klaus
Mutach, primarul general al oraşului
Achern, a fost reales pentru un mandat de
opt ani. 

Rezerviştii germani au vizitat apoi
biserica catolică Sf. Anton de Padova, unde
se află şi sediul Filialei Câmpina a
A.N.C.M.R.R. şi unele clădiri construite de
germani în Câmpina, printre care şi vila
ing. Anton Raky. Ca de fiecare dată, oaspeţii
s-au fotografiat lângă o sondă în funcţiune. 

•  În ziua a treia au fost oaspeţii
Centrului Militar şi ai Diviziei Civice ale
Sectorului 2 Bucureşti. Comandantul
Centrului Militar al Sectorului 2 Bucureşti,

domnul colonel Liviu Borgos, a prezentat
oaspeţilor misiunile acestei unităţi, precum
şi aspecte ale arhitecturii clădirii în care
funcţionează. Oaspeţii germani au re -

Pe dealul Muscel - Câmpina

La divizia civică din sectorul 2 - Bucureşti
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marcat similitudinea misiunilor centrului
militar cu cele ale Landeskommando şi
problemele cu care se confruntă cele două
structuri, în condiţiile  renunţării la
serviciul militar obligatoriu în cele două
ţări membre NATO. 

Militarii rezervişti germani au vizitat
apoi sediul Diviziei Civice Voluntare, au
luat act de scopul, misiunile, organizarea,
dotarea şi acţiunile acesteia, în cadrul unei
scurte prezentări a domnului  general de
brigadă (r)  Vasile Ciornei. Rezerviştii
germani au dat o înaltă apreciere
acţiunilor voluntarilor, afirmând că sunt
foarte plăcut surprinşi de acest proiect
civic, realizat în parteneriat cu Primăria
Sector 2. Ajunşi tocmai când se desfăşura
şedinţa de pregătire, au avut ocazia să se
întreţină cu voluntarii prezenţi, prilej cu
care a avut loc şi schimburi de atenţii
simbolice şi scurte alocuţiuni. 

La finalul vizitei, rezerviştii militari
germani, prin domnul preşedinte
Manfred Doll şi colonel (r) Marian Dulă,
au consemnat câteva cuvinte de apreciere
în Cartea de Onoare a Asociaţiei ,,Foişorul
de Foc-Voluntariat şi Parteneriat pentru
Viaţă”. 

În după amiaza zilei de 17 septembrie
2015, delegaţia rezerviştilor germani din
Achern a participat la o întâlnire cu
reprezentantul Biroului Permanent
Central al A.N.C.M.R.R., domnul general de
brigadă (r) Dan Niculescu, la Cercul
Militar Naţional şi la Restaurantul Militar.
Şeful delegaţiei germane a înmânat o
scrisoare de salut pentru conducerea
centrală a A.N.C.M.R.R. În discuţiile purtate
s-a reafirmat invitaţia de a se stabili relaţii
şi la alte niveluri între rezerviştii din cele
două ţări. 

• În  zilele de 18 şi 19 septembrie,
grupul de rezervişti germani şi români a
efectuat o excursie în Delta Dunării.
Deplasarea de la Tulcea la Sulina s-a făcut
cu ambarcaţiunea Navrom, iar cazarea la
Sulina s-a asigurat la Căminul militar,
pentru rezerviştii români şi la pensiunea
Alga, pentru rezerviştii germanI. 

Au fost vizitate cimitirul cosmopolit,
farul vechi şi clădirile vechi ale oraşului.
Oaspeţii, împreună cu gazdele, au
beneficiat de o excursie cu o ambarcaţiune
pe golful Musura, Braţul Sulina şi canale,
ajungând la insula Ka, cel mai nou pământ
al României şi Europei. Rezerviştii
germani au fost încântaţi de cele văzute, cu
atât mai mult cu cât ei provin din zona de
unde izvorăşte Dunărea. La revenirea în
Bucureşti, rezerviştii germani s-au bu -
curat de serbările Municipiului Bucureşti,
care erau în desfăşurare duminecă 20
septembrie. 

La sfârşitul activităţilor comune,
domnii  Manfred Doll, preşedintele şi
Thomas Rest, fostul preşedinte precum şi
întreaga delegaţie a Camaraderiei
Rezerviştilor RK  Achern-Renchtal din
landul Baden-Württemberg, au transmis
mulţumiri presei locale pentru informarea
publicului prahovean despre vizita lor în
România şi au reiterat invitaţia de a se
realiza relaţii şi la alte niveluri între
rezerviştii celor două ţări. 

Întâlnirea dintre cele două structuri
asociative şi activitatea comună desfă -
şurată în perioada 16-21 septembrie 2015
a contribuit la dezvoltarea relaţiilor între
rezerviştii români şi germani, la realizarea
unei bune imagini a armatei României şi la
ridicarea prestigiului acesteia.   
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O
delegaţie a Filialei Asociaţiei Pen -
sionarilor Militari Sârbi din
Zajecer, formată din domnii: colo -

nel (r) Liubomir Relianovic – preşedinte,
colonel (r) Grizely Stipan şi plt.major (r)
Gajic Saşa au fost, în ziua de 25
octombrie a.c., oaspeţii Filialei Judeţene
Dolj ,,Mihai Viteazul” a A.N.C.M.R.R.,
pentru a sărbători împreună Ziua Ar -
matei României, ocazie cu care au
participat la manifestările organizate cu
acest prilej în Municipiul Craiova

Delegaţia sârbă, împreună cu cea a
Filialei Judeţene Dolj a A.N.C.M.R.R. au
depus o coroană de flori la Monumental
Eroilor din Cimitirul Sineasca din
Craiova. 

Oaspeţii sârbi au fost primiţi în
aceeaşi zi de Comandantul Garnizoanei
Craiova, domnul general de brigadă Blaiu
Dorin, ocazie cu care oaspeţii au luat
cunoştinţă de preocupările existente
privind viaţa şi activitatea cadrelor mili -
tare craiovene în rezervă şi în reragere şi

modalităţile în care acestea participă la
unele activităţi specifice. 

Delegaţia sârbă a fost primită de
oficialităţile locale, respectiv Preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Prefectul
Judeţului Dolj, viceprimarul Craiovei. La
această activitate au luat parte şi delegaţii
ale A.N.V.R. – Filiala Dolj, A.N. Cultul
Eroilor ,,Regina Maria” – Filiala Dolj,
reprezentanţi ai partidelor politice etc. 

Vizitarea Municipiului Craiova şi a
principalelor obiective economice şi
culturale ale acestuia i-a încântat pe
oaspeţii sârbi care au apreciat cu această
ocazie şi potenţialul turistic al acestui
oraş, angajându-se să-l facă cunoscut şi
locuitorilor oraşului sârb Zajecer. 

Vizita s-a încheiat cu o masă prie -
tenească la Restaurantul Militar Craiova,
Oaspeţii au fost încântaţi de căldura cu
care au fost primiţi şi de modul deschis
în care le-au fost prezentate anumite
aspecte pe timpul vizitei.                 

v

VIZITA LA CRAIOVA A DELEGAŢIEI
FILIALEI ASOCIAŢIEI PENSIONARILOR

MILITARI SÂRBI DIN ZAJECER
Comandor (r) OCTAVIAN  COCOCEANU

Preşedintele Filialei Judeţene Dolj “Mihai Viteazul” a A.N.C.M.R.R.
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Î
n perioada  08-09. 12.2015, la  invitaţia
Alianţei Ungare a Camarazilor Militari
(BEOSZ), o delegaţie a A.N.C.M.R.R. a făcut

o vizită oficială la Budapesta, ocazie cu care  a
fost semnat  un  Acord de Parte neriat
reînnoit dintre asociaţiile noastre. 

Din delegaţia A.N.C.M.R.R. au făcut parte:
Gl.mr.(r) Victor Constanda - vicepre şedinte  al
A.N.C.M.R.R. - şeful delegaţiei; Gl,mr. (r) Ionel
Heredea - preşedintele Filialei Arad  a
A.N.C.M.R.R. ;  Gl.bg.(r)  Vasile Ilieş - consilier
al A.N.C.M.R.R.  pentru relaţii internaţionale;
Col.(r) Nicolae  Belgiu - şeful Departamentului
Resurse Umane  al A.N.C.M.R.R.;  Lt.col.(r)
Alexandru Chiş - membru al Filialei Arad a

A.N.C.M.R.R. -   vorbitor de limba maghiară. 
Partea maghiară a fost reprezentată de:

Gl.lt.(r) Iozsef  Kelemen - preşedintele
BEOSZ;  Col.(r)  Lajos Eskűdt - vice pre şe -
dintele BEOSZ;  Col.(r)  Sandor Toth - pre -
şedintele Regiunii Câmpiei de Nord a BEOSZ;
Lt.Col. (r) Endre Udvardy -  manager BEOSZ
relaţii internaţionale. 

Partea principală a programului a
constat în discuţiile oficiale, în cadrul cărora au
fost făcute prezentări ale celor două asociaţii la
nivel central şi local, s-a discutat despre stadiul
relaţiilor bilaterale între conducerile centrale ale
asociaţiilor noastre, dar şi pe linie transfron -
talieră. 

Punctul culminant al vizitei a constat în
ceremonia de re înnoire  a Acordului  de
Parteneriat, care a fost semnat de şefii ce lor
două delegaţii. 

Partea maghiară a ma nifestat pe întregul
parcurs al vizitei soli citu dine şi atenţie deo -
sebite  faţă de oaspeţii români şi faţă de
A.N.C.M.R.R.  în general. 

Ambele delegaţii au scos
în evidenţă rolul util pe care îl au
aso ciaţiile noastre  pentru pro -
movarea tradiţiilor militare  şi a
patriotismului, în special în
rândul tineretului.  

Cele două asociaţii  sunt
implicate în rezolvarea pro -
blemelor  sociale ale fostelor ca -
dre active. În acest sens, partea
maghiară a  fost interesată în
mod deosebit  de iniţiativele
A.N.C.M.R.R. pe linia accesării
fondurilor europene, care să fie
folosite  în sprijinul personalului
militar în rezervă şi în retragere
care are probleme financiare, de

sănătate  şi de singurătate. 
Vizita la Budapesta, discuţiile purtate şi cele
convenite între  A.N.C.M.R.R. şi  BEOSZ se con -
stituie  în noi momente de amplificare  a  re -
laţiilor internaţionale care, prin schimburi de
experienţă aduc un aport  pentru găsirea de
soluţii de îmbunătăţire a situaţiei sociale  a
cadrelor militare  în rezervă şi în retragere, in -
clusiv prin accesare de fonduri europene. 

General-maior (r)  VICTOR  CONSTANDA
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

ACORD DE PARTENERIAT
REÎNNOIT CU CAMARAZII UNGURI 
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1.  Preşedintele Filialei Judeţene Alba
,,Gemina” a A.N.C.M.R.R., domnul general de
brigadă (r.) Ioan Belci, ne-a informat că în
ziua de 13 septembrie a.c., o delegaţie a
acestei filiale a luat parte la manifestările care
au avut loc la Ţebea, pentru comemorarea lui
Avram Iancu, ,,Crăişorul Munţilor
Apuseni”, la 143 de ani de la moartea sa. Din
partea Guvernului României a fost prezent
ministrul Apărării Naţionale, domnul Mircea
Duşa, Delegaţia filialei a depus o coroană de
flori la mormântul lui Avram Iancu şi a luat
parte la toate activităţile  care s-au desfăşurat
pe parcursul întregii zile. 

2. Un însemnat număr de cadre militare
în rezervă şi în retragere  din Municipiul
Bucureşti, membre ale A.N.C.M.R.R., au
participat,  cu ocazia Zilei Internaţionale a
Persoanelor Vârstnice, la un spectacol
iniţiat personal de ministrul Apărării
Naţionale,  domnul Mircea Duşa.

Spectacolul a fost onorat de prezenţa
doamnei Otilia Sava, Secretar de Stat în
M.Ap.N., care a dat o înaltă apreciere
organizării şi pregătirii acestuia, special
pentru veteranii de război şi cadrele militare
în rezervă şi în retragere, care sărbătoresc
această zi şi a subliniat preocuparea pentru
ridicarea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
şi necesitatea punerii unui accent deosebit
pe cerinţa îmbătrânirii active şi solida -
rităţii între generaţii.

3.  Preocupat de istoria militară a
poporului român, domnul colonel (r)
Constantin Chiper, istoric militar, subliniază
în articolul trimis redacţiei noastre, intitulat
,,25 Octombrie, Ziua Armatei României”,

faptul că pentru poporul român această zi
are semnificaţii deosebite. 

Este ziua în care, cu 71 de ani în urmă,
armata română, împreună cu armata
sovietică elibera ultima brazdă de pământ
smuls din trupul ţării prin Dictatul de la Viena
din 1940. Este ziua în care au fost puse la
locul lor bornele de hotar la graniţa din nord-
vest a ţării. 

Autorul articolului subliniază de
asemenea că prin Decretul nr. 391 din 1
octombrie 1959, organele puterii de stat au
făcut o reparaţie morală stabilind ziua de 25
octombrie, în loc de 2 octombrie până atunci,
ca zi de sărbătoare pentru Armata României.

Articolul înserează în paginile sale
drumul de luptă parcurs de armata română
împreună cu cele ale Naţiunilor Unite, de la 23
august 1944 până la 9 mai 1945, în care
România a avut angajate efective însumând
540.000 de combatanţi. În acest timp armata
română a străbătut ptin luptă 1700 km., a
traversat 17 masive muntoase, a forţat 12
cursuri mari de apă şi a eliberat 3831
localităţi, dintre care 53 oraşe mari şi a
provocat inamicului pierderi care s-au cifrat
la 117.798 prizonieri şi 18731 morţi. 

Din cuprinsul articolului se mai

desprinde faptul că în acest an, în perioada

premergătoare zilei de 25 octombrie, ad mi -

nistraţiile centrale şi locale, A.N.V.R.,

A.N.C.M.R.R., A.N.C.E. ,,Regina Maria”, cadrele

militare active şi cele în rezervă şi în

retragere, din M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., precum

şi cadrele didactice din şcoli, au desfăşurat

numeroase activităţi educative, prin care a

fost pusă în valoare jertfa  ostaşului român

pentru libertatea şi neatârnarea României.            

CURIER
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4. ,,Luptele pentru eliberarea ora -

şului Târgu Mureş, din septembrie 1944”

îşi intitulează articolul domnul colonel (r) dr.

Viorel Filip, membru al Filialei Judeţene

Mureş a A.N.C.M.R.R.. 

În  cuprinsul acestuia se face o sinteză a

principalelor acţiuni pe care unităţile armatei

române angajate în zonă, le execută în

vederea eliberării oraşului. Târgu Mureş,

obiectiv deosebit de important, după cel al

eliberării oraşului Sfântu Gheorghe, la

18.09.1944. 

La eliberaerea oraşului Târgu Mureş

participă Divizia de Vânători de Munte şi

Divizia 3 Infanterie. 

După două săptămâni de lupte

înverşunate purtate de trupele române,

oraşul Târgu Mureş este eliberat la 28

septembrie 1944. 

Unităţile care au participat la eliberarea

acestui frumos oraş transilvan au acordat o

mare atenţie restabilirii ordinii în interiorul

acestuia dar şi pregătirii pentru continuarea

luptei. 

Articolul va fi introdus în fondul de

documentare al redacţiei revistei ,,Rezerva

Oştirii Române”.     

5. Într-o scrisoare trimisă redacţiei

noastre,  domnul căpitan Av. (r) Câmpian N.

Ioan de la Subfiliala Câmpia Turzii a

A.N.C.M.R.R.,  ne face cunoscut faptul că a citit

cu mult interes ultimul număr al revistei

,,Rezerva Oştirii Române”, respectiv nr. 1 (32)

– Mai 2015 şi i-a plăcut. Cu această ocazie,

domnia sa ne trimite şi câteva observaţii,

pentru care îi mulţumim în mod deosebit. 

6. De trei ani încoace, la final de

octombrie, Iaşii sunt în Carnaval. pentru că

sub acest titlu Cercul Militar Iaşi, al cărui şef

este domnul colonel (r) Benone Tiron,

găzduieşte Festivalul de Creaţie literară şi

interpretare a cântecului satirico-umoristic. 

La pregătirea acestei activităţi au dat o

mână de ajutor şi cadre militare în rezervă şi

în retragere membre ale Filialei Judeţene Iaşi

a A.N.C.M.R.R.

În acest an, preşedinte al juriului acestui

concurs a fost domnul colonel (r) Grigore

Radoslavescu – prim-vicepreşedinte al

Filialei Judeţene Iaşi a A.N.C.M.R.R.  Un alt

membru al acestei structuri, domnul colonel

(r) Emil Teofil Bălteanu, directorul general

al Grupului de Companii ,,Bohemia” din Iaşi,

a asigurat premiile pentru câştigători. 

Ziarul ,,Rezervistul” al Filialei Judeţene

Iaşi a A.N.C.M.R.R. a consemnat în nr 3-4 (33-

34/2015 aspecte de la această frumoasă

manifestare, cu impact deosebit în viaţa

culturală a garnizoanei Iaşi. 

7.  Ziua Naţională a României a fost

sărbătorită de toate structurile A.N.C.M.R.R.,

prin organizarea în propriu sau participarea

la activităţi în care a fost subliniată sem -

nificaţia şi importanţa acestei zile pentru

poporul român. 

Atât pe plan central cât şi local, s-a par -

ticipat, la depuneri de coronae de flori, cin -

stindu-se astfel jertfa celor care au făcut

posibilă făurirea României Mari, precum şi la

Paradele Militare  organizate în Bucureşti şi

în municipiile reşedinţă de judeţ. 

General de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu

Colonel (r) ing. Mircea Corneliu Alexe
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Î
n anul 1964, când ziarul Apărarea Patriei,

din cotidian a devenit săptămânal, am fost

nevoit să devin şi eu, din funcţia de redactor

al acestei frumoase şi interesante publicaţii,

locţiitor al şefului de stat major şi şeful

pregătirii de luptă într-o unitate de trans -

misiuni, adică o distanţă foarte mare, chiar

pentru un ofiţer de transmisiuni la origine,

înainte de a deveni redactor. 
Deşi nu aveam prea multă experienţă în

astfel de funcţii, am găsit în mine suficiente
resurse să pot depăşi acest moment greu, să
lupt cu bărbăţie, să învăţ, să fac faţă
problemelor deosebite pe care le aveam de
rezolvat,  Am avut marea şansă de a găsi un
sprijin deosebit din partea comandantului
unităţii, lt.col. Miron Dumitru, dar şi al
colonelului Nicolae Ivănel, locţiitorul şefului
secţiei pregătire de luptă din Comandamentul
trupelor de transmisiuni, care m-au îndrumat
asupra modului în care să organizez şi să
conduc cu eficienţă acest sector deosebit de
important al unităţii. 

Pentru rezultatele obţinute, după doi ani de
activitate în această funcţie am fost propus
pentru avansare la excepţional.       

Momentele dificile pe care le-am trăit
atunci şi mai ales ajutorul pe care l-am primit
din partea acestor oameni minunaţi, mă
determină să-mi exprim şi acum, după atâţia
ani, recunoştinţa mea pentru aceşti adevăraţi
camarazi şi să încerc să prezint în câtevs
rânduri portretul unuia dintre aceştia şi anume
al domnului colonel Nicolae Ivănel. 

S-a născut în regiunea Herţa, Basarabia.
Situaţia politico-militară a făcut să se retragă  în
România. Era de fapt realizarea visului său, încă
din copilărie, de a veni în România, pe care o
cunoştea din cele povestite de părinţii şi bunicii
săi şi din cele învăţate la şcoală, să vadă munţii,

Dunărea şi câmpiile României. A simţit mereu
că acesta este locul său, că aceasta este Patria sa,
iar Tricolorul este cămaşa inimii sale. 

În România a urmat o şcoală de spe -
cialitate într-o unitate militară, apoi Şcoala
Militară de transmisiuni, Academia Militară. Ca
ofiţer a îndeplinit diferite funcţii în unităţi de
transmisiuni din Vaslui, Buzău şi Bu cureşti. A
conceput şi organizat partea care revenea
armei sale  în cadrul unor aplicaţii tactice
deosebite, interne şi internaţionale, activitatea
sa fiind apreciată de fiecare dată. 

Colonelul Nicolae Ivănel era cunoscut în
toate unităţile de transmisiuni şi apreciat ca un
ofiţer de excepţie, un om apropiat de cei cu care
lucrează, un adevărat părinte pentru cadrele
militare mai tinere, pe care le ajuta să devină
buni specialişti în arma transmisiuni. De aceea,
la unitate camarazii îi spuneau, în semn de
preţuire şi respect Tata Îvănel. 

Nu am putut să nu mă înteresez ce mai
face acum Tata Ivănel. Am aflat că a reuşit să-şi
facă o casă în Chitila. La cei 88 de ani este încă o
prezenţă activă în viaţa societăţii. Cu experienţa
sa de viaţă şi cunoştinţele sale, ajută autorităţile
locale în luarea celor mai bune măsuri pentru
continua dezvoltare şi modernizare a localităţii
şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
locuitorilor. Aceştia îl cunosc şi îl respectă
pentru activitatea sa şi pentru exemplul bun pe
care îl dă în special celor tineri. Nu pot să nu
remarc faptul că seniorii din cadrele militare în
rezervă şi în retragere sunt oameni de bază,
respectaţi şi ascultaţi în locurile în care trăisc
acum, după ce au slujit ani îndelungaţi Ţara sub
Tricolor. Prezenţa colonelului (r) Nicolae Ivănel
a adunările structurii asociative, din care face
parte, constituie un motiv de bucurie pentru
ceilalţi camarazi, care i-au purtat şi  îi poartă un
deosebit respect lui Tata Ivănel.  Un om care a
iubit şi-şi iubeşte Ţara şi Tricolorul ei.

ECOURI

CĂMAŞA INIMII - TRICOLORUL
Colonel (r)  ION  GH. TOMA
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Î
n anul 1982 a avut loc prima Adunare
Mon dială privind Îmbătrânirea, iar Planul
de Acţiune adoptat atunci a stat la baza

modului de gândire şi activitate în acest sens
în ultimii 20 de ani. 

Prin Rezoluţia Naţiunilor Unite nr. 45 /
106 / 14.12.1990, ,,Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice” a fost stabilită în
data de 1 octombrie, iar la 16 decembrie
1991 Adunarea Generală a ONU a adoptat
prin Rezoluţia 46 / 1991 ,,Principiile Naţiu -
nilor Unite pentru Persoanele în Vârstă, desti -
nate a le permite să trăiască mai bine în anii
câştigaţi”.

Punerea în aplicare a tuturor preve -
derilor înscrise în toate documentele ONU a
impus crearea unui sistem de mecanisme cu
subsisteme specifice, capabile să pună în
aplicare aceste importante obiective ale
organizaţiei mondiale. Dintre aceste principii
adoptate de Adunarea Generală a ONU în
decembrie 1991 putem aminti: principiul
participării, al independenţei, integrării,
autorealizării şi al demnităţii, fiecare cu zeci
de subprincipii şi subprograme. 

Ziua Internaţională a Vârstnicilor este o
sărbătoare şi totodată o dovadă a preţuirii
sincere şi a respectului pe care naţiunile
lumii le datorează persoanelor de vârsta a
treia, pentru eforturile şi acumulările rea -
lizate de-a lungul timpului 

Anul 1999 a fost proclamat  Anul
Internaţional al Persoanelor Vârstnice şi a
avut drept temă ,,O societate pentru toate
vârstele”, cu patru dimensiuni:  dezvoltarea
personală continuă, relaţiile multigenera ţio -
nale, interrelaţia dintre îmbătrânirea
populaţiei şi dezvoltare şi situaţia persoa -
nelor vârstnice. 

În anul 2002, la Madrid, sub egida
Naţiunilor Unite, a avut loc a doua Adunare
Mondială privind Îmbătrânirea. Planul
Internaţional de Acţiune din anul 2002
privind îmbătrânirea chema la modificări de
atitudini, politici şi practici, la toate nivelurile,
astfel încât în secolul 21 potenţialul enorm al
vârstnicilor să fie valorificat. Scopul acestui
Plan de Acţiune a fost acela de a asigura
persoanele de pretutindeni că au posibilitatea
de a îmbătrâni în siguranţă şi demnitate şi că
pot participa în societate ca cetăţeni cu
drepturi depline. Au fost adoptate trei direcţii
prioritare de acţiune: 

Prima direcţie adoptată a fost partici -
parea activă în societate şi la dezvotarea
acesteia, a persoanelor vârstnice, cu referiri
la muncă şi îmbătrânirea forţei de muncă,
dezvoltarea rurală, migraţia şi urbanizarea,
accesul la cunoştinţe, la educaţie şi
şcolarizare, solidaritatea între generaţii,
eradicarea sărăciei, securitatea veniturilor,
protecţia, respectiv securitatea socială şi
prevenirea sărăcirii şi situaţiile de urgenţă. 

A doua direcţie considerată prioritară a
fost sănătatea şi bunăstarea persoanelor
vârstnice, prin promovarea sănătăţii şi a
bunăstării de-a lungul vieţii; accesul uni -
versal şi egal la serviciile de sănătate; elimi -
narea inechităţilor sociale şi economice
bazate pe vârstă, sex sau alte criterii, cu
asigurarea accesului universal şi egal al
persoanelor vârstnice la serviciile de să -
nătate;  dezvoltarea şi întărirea serviciilor de
medicină primară, pentru a întâmpina ne -
voile vârstnicilor;  implicarea persoanelor
vârstnice în dezvoltarea şi întărirea
sistemului de asistenţă medicală primară şi
pe termen lung; instruirea personalului de

INFORMARE

ZIUA INTERNAŢIONALĂ 
A PERSOANELOR VÂRSTNICE
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îngrijire şi a personalului medical asupra
necesităţilor persoanelor în vârstă; proble -
mele sănătăţii mentale la persoanele vârst -
nice, cu dezvoltarea unor servicii medicale
care să acopere, de la prevenţie la intervenţie
timpurie; servicii de management şi
tratament al problemelor de sănătate mentală
a persoanelor vârstnice; persoanele vârstnice
şi dizabilităţile, având ca obiectiv menţinerea
capacităţii funcţionale maxime de-a lungul
vieţii şi promovarea participării depline a
persoanelor vârstnice cu dizabilităţi la viaţa
socială. 

A treia direcţie a fost asigurarea unui
mediu permisiv şi a suportului necesar,
subiectele abordate fiind locuinţa şi condiţiile
de locuit, îngrijirea şi suportul pentru îngri -
jitori, neglijenţa, abuzul şi violenţa, imaginea
îmbătrânirii. 

Anul 2012 a fost declarat de către
Consiliul Uniuni Europene şi de Parlamentul
European drept ,,Anul european al îmbă -
trâ nirii active şi al solidarităţii între
generaţii”, propunându-şi consolidarea unei
mentalităţi sănătoase de implicare activă a
vârstnicilor în viaţa şi dezvoltarea socială şi
economică a unei naţiuni, fără a fi
discriminaţi în niciun fel. 

Desfăşurat sub deviza ,,Fiecare are locul
şi rolul său”, Anul european al îmbătrânirii
active şi al solidarităţii între generaţii a
marcat aniversarea a 10 ani de la adoptarea
Planului Internaţional de Acţiune privind
Îmbătrânirea, semnat în aprilie 2002 de
toate statele membre ale Uniunii Europene.
Prin acest plan statele semnatare s-au angajat
să promoveze şi să susţină îmbătrânirea
activă, prin includerea în politicile sociale şi în
programele economice naţionale a nevoilor şi

drepturilor vârstnicilor şi prin promovarea
unei societăţi pentru toate vârstele. 

Reprezentanţa ONU a stabilit că ,,So -
cietăţile trebuie să asigure creşterea calităţii
vieţii pentru persoanele în vârstă şi
respectarea drepturilor lor, pentru a putea
trăi în demnitate. Acest lucru este cu atât mai
important în timpul crizei financiare. Sunt
necesare sisteme de securitate socială puter -
nice, care să furnizeze servicii, să asigure un
standard adecvat de viaţă şi care să promo -
veze solidaritatea între generaţii” .

Dificultăţile în găsirea unei locuinţe,
problemele de pe piaţa muncii, schimbarea
mediului de viaţă şi de muncă, precum şi
vârsta mai înaintată a părinţilor la naşterea
primului copil, contribuie la reducerea
sporului natural al populaţiei. Acest proces
de îmbătrânire a populaţiei reprezintă în
primul rând o provocare la nivel economic,
deoarece odată cu trecerea timpului vor fi din
ce în ce mai puţini tineri înscrişi pe piaţa
muncii, care să poată susţine prin veniturile
lor populaţia bătrână, déjà ieşită la pensie.

Dacă în prezent, la nivelul Uniunii
Europene revine un pensionar la patru
salariaţi, în următorii 10-15 ani vor fi doar
doi salariaţi pentru un pensionar, ceea ce va
duce la imposibilitatea susţinerii economice
a pensionarilor, pentru statele Uniunii
Europene. 

Anul 2012 al Îmbătrâniri Active şi
Solidarităţii între Generaţii a constituit doar
un semnal de alarmă în acest sens.
Problemele puse în discuţie, dintre care, cea
mai importantă: sustenabilitatea viitoare a
persoanelor în vârstă, rămân de strictă
actualitate şi iniţiative sau soluţii pentru
rezolvarea acestora sunt oricând binevenite. 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a
Per soanelor Vârstnice, A.N.C.M.R.R. a
orga nizat, la nivel central, o Conferinţă,
în cadrul căreia au fost subliniate preo -
cupările existente pe plan internaţional,
regional şi naţional, pentru creşterea
nivelului de trai al cetăţenilor aparţinând
acestei categorii de vârstă, precum şi

măsurile care trebuie întreprinse pe
linia realizării îmbătrânirii active.  

În cadrul Conferinţei a fost pre -
zentat mesajul preşedintelui Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice, dom -
nul prof. univ. dr. Mihai Iliescu, adresat
tuturor celor care fac parte din această
categorie.
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L
a împlinirea a şapte decenii de la cel de
Al Doilea Război Mondial, la pro -
punerea ministrului apărării naţionale,

în semn de respect şi preţuire faţă de cei
care au luptat cu arma în mână pentru
revenirea Ţării în hotarele ei fireşti, grav
afectate de rapturile teritoriale din 1940,
Guvernul României a de -
clarat prin H.G. anul 2015,
,,An al Veteranilor de
Război”. 

În Bucureşti şi în alte
garnizoane militare im -
portante ,, Anul Veteranilor
de Război” a fost marcat
prin numeroase acţiuni,
precum ,,Ştafeta Veteranilor
de Război”, încheiată la
Carei, chiar de Ziua Ar -
matei – 25 Octombrie şi
impresionantul Cere mo -
nial militar-religios de pe
esplanada Monumentului
Soldatului Necunoscut din
Bucureşti, în cadrul căruia au fost depuse
două urne de pământ udat cu sângele eroilor
români căzuţi în crâncenele lupte de la
Stalingrad –Rusia. 

În acest context,  în ziua de 20 oc -
tombrie a.c., cu cinci zile înaintea aniversării
Zilei Armatei Române, în Sala Bizantină a
Palatului Cercului Militar Naţional, s-au

desfăşurat lucrările Consfătuirii anuale a
Biroului Executiv al A.N.V.R. cu preşedinţii
filialelor judeţene şi ai sectoarelor Capitalei.

Reuniunea a fost consacrată şi îm -
plinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Aso -
ciaţiei Naţionale a Veteranilor de Război
din România, la care invitaţi de onoare  au

fost şi reprezentanţi ai
con ducerii centrale a
A.N.C.M.R.R.. Cu această
ocazie, preşedintele
A.N.C.M.R.R. domnul
general (r) prof. univ. dr.
Mihai Iliescu a transmis
reuniunii, tuturor vete -
ranilor şi invalizilor de
război, în numele Biroului
Permanent Central şi al
său personal, MESAJUL : 

,,Domnule general
de armată (r) Marin
Badea Dragnea, Stimaţi
camarzi.

Invitarea la Consfă -
tuirea Anuală a Biroului Executiv al A.N.V.R.
din România care, prin coincidenţă fericită,
se desfăşoară în Anul Veteranilor de Război –
2015, determinat de împlinirea a şapte
decenii de la incheierea celui de Al Doilea
Război Mondial, a 71 de ani de la eliberarea
ultimei brazde de pământ românesc cotropit
de Ungaria horthystă şi aniversarea unui

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ 
A VETERANILOR DE RĂZBOI 25 ANI

(1990 - 2015)
General-maior (r)  ION  GANEA

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

ANIVERSĂRI . . .  ANIVERSĂRI . . .
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sfert de veac de la înfiinţarea Asociaţiei, oferă
conducerii A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”
şi mie personal, prilejul deosebit de plăcut şi
onorant de a transmite mai vârstnicilor noştri
camarazi, bravii veterani şi invalizi de război,
legende vii ale faptelor de arme, de eroism şi
jertfă ale Armatei Române care, în momente
de cumpănă, au scris cu sânge istoria Ţării, un
respectuos salut ostăşesc însoţit de alese
sentimente camaradereşti de preţuire şi
recunoştinţă. 

Alături de dumneavoastră ne mândrim
cu faptul că ambele noastre structuri aso -
ciative, A.N.V.R. şi A.N.C.M.R.R., constituite
imediat după evenimentele
din decembrie 1989, cu
avizul şi cu sprijinul
M.Ap.N., în cei 25 de ani de
existenţă şi-au afirmat
puternic legitimitatea
istorică, reprezen tativita -
tea, utilitatea şi notorie -
tatea publice de necontes -
tat. 

Veteranii de război
sunt adevărate stindarde
ale neamului românesc,
care sub faldurile lor aco -
peră într-o atmosferă sacră
trofeele naţiunii noastre şi
rămân ca repere impor -
tante în istoria poporului şi
Armatei Române. 

În consonanţă deplină cu gândurile
noastre de respect şi mândrie militară, ne
îngăduim, ca o datorie de onoare a noastră, să
reiterăm crezul A,N,C,M,R,R, şi unul din
dezideratele de bază ale activităţii noastre şi
anume cunoaşterea istoriei Armatei Române,
cinstirea memoriei eroilor nea mu lui
românesc şi ai armatei, venerarea înain taşilor
noştri militari, precum şi cultivarea
permanentă a spiritului de corp.   

Din respect deosebit pentru jertfa de
sânge şi de viaţă făcută de înaintaşii noştri pe
câmpurile de bătălie, pe stindardul Asociaţiei
noastre este scrisă Deviza ,,PATRIE, ONOARE,
DEMNITATE’. 

Stima şi consideraţia noastră se în -
dreaptă în aceste momente aniversare către
domnul general de armată (r) Marin Badea
Dragnea, aflat la conducerea A.N.V.R. de la
primele ei începuturi şi care la venerabila
vârstă de 92 de ani conduce cu mână sigură,
cu demnitate şi onoare, destinele veteranilor şi
învalizilor de război, vâduvelor de război şi
urmaşilor veteranilor de război, veghind cu

fermitate la respectarea
drepturilor  lor legal cuve -
nite. 

Stimate domnule ge -
neral (r) Marin Badea
Dragnea, cunoscându-vă
distinsa dumneavoastă per -
so nalitate, în acest an
aniversar puteţi afirma cu
aceeaşi vigoare, alături de
camarazii dumneavoastrî,
că aţi îndeplinit riguros
dezideratul formulat de
marele istoric român
Nicolae Iorga: ,,<<Prin ceea
ce aţi făcut: - aţi dăruit mult
altora, - v-aţi jertfit pentru
societatea românească>>”. 

Ne bucură faptul că structurile centrale
şi teritoriale ale celor mai vârstnici ostaşi îşi
pun nădejdea, pe deplin justificată, în cei care
urmează, în cadrele militare în rezervă şi în
retragere provenite din activitate în Armată,
în A.N.C.M.R.R. ,, Alexandru Ioan Cuza”, care a
sărbătorit în acest an un jubileu, generat de
aniversarea a 90 de ani de atestare istorică,
25 de ani de la reînfiinţare şi 5 ani de la in -
stituirea zilei de 31 mai ca Ziua Rezervistului
Militar. 

Generalul Marin Badea Dragnea -
preşedintele A.N.V.R.
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Urând succes deplin desfăşurării
lucrărilor Consfătuirii, ne exprimăm
convingerea că această conlucrare fruc -
tuoasă dintre A.N.V.R. şi A.N.C.M.R.R. va
dăinui atât timp cât cele două structuri
asociative vor exista, vă adresăm tradiţionala
urare strămoşească  La mulţi ani A.N.V.R.R.,
fericire, sănătate şi bunăstare tuturor celor
prezenţi.  Fie ca Bunul Dumnezeu să vă
ocrotească în continuare ! “ 

La un sfert de veac de la înfiin ţarea
A.N.V.R., reiterăm câteva repere istorice din
evoluţia structurii asociative a mai vârst -
nicilor noştri camarazi, veteranii şi invalizii
de război.     

Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război din România se prezintă la cea de a
25-a anivrsare cu propria tradiţie şi istorie.
Ca structură de organizare,  A.N.V.R. datează
din perioada de după Războiul pentru
Independenţă  (1877-1878). Până a ajuns la
forma de structură organizatorică asociativă
de astăzi A,N,V,R, a cunoscut mai multe
transformări, determinate de conjunctura
politică în care s-a aflat.

Aşa de exemplu, în anul 1925, Asociaţia
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere
cuprindea şi ofiţerii veterani de război. 

Când Ţara i-a chemat, actualii veterani
de război, împreună cu camarazii lor care au
căzut eroic în lupte sau au decedat ulterior,
nu au şovăit să-şi îndeplinească, de la soldat la
general, sfânta datorie ostăşească, când
patria se afla din nou în pericol, duşmanul
fiind la hotare. Ei nu au şovăit, nu s-au tocmit
cu nimeni şi nu au pretins onoruri şi răsplată,
considerând că datoria, vitejia şi chiar
sacrificiul suprem nu pot fi compensate cu
echivalente morale sau materiale. 

Spre onoarea şi demnitatea Armatei
Române, dând ascultare chemării Ţării,
veteranii de război din toate armele au plecat
la luptă, în urmă cu şapte decenii şi jumătate

(21 iunie 1941), nu cu gând de cotropire sau
de răzbunaree, ci numai pentru refacerea
frontierelor naţionale fireşti, grav şi abuziv
mutilate în anul 1940. Ei au parcurs prin
luptă, timp de aproape patru ani, un drum
greu, plin de riscuri şi pericole. 

După încheierea celui de Al Doilea
Război Mondial, în urmă cu 70 de ani, a fost
semnat Decretul-Lege nr. 440 / 4 iunie 1945,
privind acordarea calităţii de veteran foştilor
luptători din războaiele din 1913, 1916-
1919 şi 1941-1945.  Deşi actul normativ nu
prevedea niciun drept pentru veterani,
stipula şapte condiţii, între care împlinirea
vârstei de 60 de ani şi cel în cauză să nu se
afle în activitate de serviciu. 

Mai tărziu, după 18 ani, la 23 octombrie
1963, prin hotărâre a Consiliului de Miniştri
a fost înfiinţat Comitetul Naţional al
Veteranilor din Războiul antifascist, discri -
minându-i grav pe cei care luptaseră în
Campania din Est (1941-1944). Metamor -
foza în rândul veteranilor de război a con -
tinuat. În anul 1980, prin hotărâre a parti -
dului comunist (nr. 292), este înfiinţat
Comitetul Luptătorilor şi Veteranilor
Războiului Împotriva Fascismului, care nu a
adus nimic bun în viaţa veteranilor de război,
al celor care luptaseră în Primul şi Al Doilea
Război Mondial. 

Cu speranţa în schimbarea lucrurilor, în
decembrie 1989 veteranii de război au fost
de la început alături de masele populare, de
cei care ieşiseră în stradă pentru înlăturarea
tiraniei.  Cu înţelepciunea şi experienţa de
viaţă şi de vârstă, ei au aprobat fără rezerve
acţiunile armatei, aceasta dovedind încă
odată că a rămas o instituţie credincioasă
aspiraţiilor de libertate ale poporului român
şi că într-un moment de răscruce al istoriei
naţionale s-a aflat din nou, ca întotdeauna,
alături de cei mulţi şi năpăstuiţi, apărându-le
adevărul şi dreptatea. 
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La 27 decembrie 1989, în plină desfă -
şurare a cunoscutelor şi tragicelor eveni -
mente,  într-o atmosferă entuziastă, s-a
întrunit prima adunare a veteranilor de răz -
boi, avându-l în frunte pe domnul general-
locotenent (r) Marin Badea Dragnea, în
vederea înfiinţării Asociaţiei Naţionale a
Veteranilor de Război din România. 

Instituţiile abilitate ale statului, îndeosebi
M.Ap.N. , nu au putut rămâne în espectativă,
chiar dacă aveau, în multe privinţe, la
începutul perioadei post decembriste,
caracter de provizorat. Pe măsura întremării
lor, instituţiile abilitate au manifestat grijă şi
înţelegere faţă de cei care luptaseră cu arma
în mână pentru întregirea Ţării, în anii 1916-
1919 şi pentru refacerea hotarelor ei
naţionale fireşti, în anii 1941-1945.

Datorită acţiunilor şi demersurilor unor
generali şi ofiţeri veterani de război, grupaţi
în jurul domnului general (r) Marin Badea
Dragnea, instituţiile abilitate, la nivel central
şi teritorial, au sprijinit înfiinţarea A.N.V.R.,
constituirea filialelor judeţene, recunoaşterea
şi legiferarea Statutului şi drepturilor
veteranilor şi învalizilor de război, văduvelor
de război şi ale urmaşilor veteranilor de
război, drepturi revendicate cu decenţă şi
demnitate. 

Prin Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1
al Capitalei, la 21 februarie 1990, A.N.V.R. a
dobândit personalitate juridică, de la această
dată desfăşurându-şi activitatea cu drepturi
depline, potrivit prevederilor Statutului,
legislaţiei şi altor acte normative în vigoare.
Dimensiunile activităţii A.N.V.R. din perioada
de un sfert de veac de existenţă au fost
determinate de eforturile conducerii centrale
şi cele ale filialelor judeţene, pentru definirea
propriei identităţi în societatea românească
post decembristă. S-a reuşit repunerea în
drepturi a tuturor celor care au luptat cu

arma în mână pentru Ţară, atât în Vest cât şi
în Est. Tuturor veteranilor de război le-a fost
conferită Crucea comemorativă a celui de
Al Doilea Război Mondial 1941-1945. 

Astăzi, veteranii de război, atâţia câţi
mai sunt, la vârste înaintate, sunt prezenţe
active în viaţa cetăţii şi a societăţii româneşti,
cuvântul lor este ascultat cu atenţie şi interes. 

Aniversarea unui sfert de veac de
existenţă a A.N.V.R. are loc în împrejurări
deosebite, determinate de împlinirea a zece
ani de la primirea României cu drepturi
depline în N.A.T.O. la 29 martie 2004, primul
pas pentru întegrare în structurile
euroatlantice fiind făcut cu zece ani mai
înainte. la 20 ianuarie 1994, România fiind
primul stat din Europa care a semnat
aderarea la Parteneriatul pentru Pace (P.f.P.) ,

Spre deosebire de trecut, când actualii
veterani de război au intrat în luptă cu
hotărârea de a întregi hotarele României,
care rămăsese singură în faţa unor mari
pericole, astăzi ea este plasată sub umbrela
de securitate a unei Alianţe puternice
politico-militare, în măsură să garanteze şi să
apere interesele fundamentale ale statului
român, dacă acestea ar fi ameninţate. 

Nu este un secret faptul că din cauza
paloşului timpului, veteranii de război sunt
tot mai puţini, iar în rândurile lor, chiar şi în
structurile de conducere la nivel central şi
teritorial, în acţiunea pentru respectarea
depturilor veteranilor şi invalizilor de război
este angrenat  un număr apreciabil de cadre
militare în rezervă şi în retragere provenite
din activitate în Armata României, membri ai
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”.
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P
romoţia  30 Decembrie 1970 a Şcolii
Militare de Ofiţeri Activi Artilerie
Terestră  „Ioan Vodă” din Sibiu, s-a

întâlnit la împlinirea a 45 de ani de la
absolvirea acestei prestigioase instituţii de
învăţământ.  La întâlnire au fost prezenţi
96 din cei 284 de absolvenţi, dintre care
26% au trecut prea devreme în lumea
veşniciei. 

Întâlnirea a debutat cu raportul pre -
zentat comandanţilor de plutoane şi de
baterii. A urmat un moment cu mare
încărcătură emoţională în care a fost
evocată memoria foştilor comandanţi,
lectori şi camarazi, care nu au mai apucat
această zi. A fost oficiată o slujbă în
memoria acestora, de către preotul militar
al garnizoanei, maior. dr. Călin Sămăr -
ghitan. Cu toţii au rostit rugăciuni pentru
odihna lor veşnică şi au păstrat un moment
de reculegere. La sfârşitul  slujbei de
pomenire participanţii au depus o coroană
de flori la statuia patronului spiritual al
şcolii, Ioan Vodă, şi au făcut fotografii pe
plutoane şi împreună toţi membrii
promoţiei prezenţi la întâlnire. 

Apoi foştii absolvenţi, comandanţi şi
lectori, s-au deplasat în clubul şcolii, unde
au asistat la strigarea catalogului. Acti -
vitatea a fost condusă de domnul colonel
conf.dr. Alexandru Rizescu, comandantul
Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de
Luptă „General Eremia Grigorescu” care, în
prima parte, le-a prezentat organigrama
şcolii, misiunile acesteia şi schimbările
survenite în organizare şi în  programele de
învăţământ, misiunile şi împlinirile Şcolii

de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană, precum şi despre
participarea unor cadre ale acesteia la
îndeplinirea unor misiuni în cadrul NATO.
În cuvântul său, domnul colonel
prof.conf.dr. Alexandru Rizescu, a subliniat
succesele obţinute de promoţia 30
Decembrie 1970 în funcţiile încredinţate,
onorându-şi statutul, prin care au sporit
prestigiul şcolii absolvite. La posturile
datoriei, deviza întregii lor activităţi a fost
aceeaşi: „ONOARE ŞI PATRIE”. 

În cuvântul foştilor absolvenţi,
comandanţi şi dascăli, aceştia au subliniat
faptul că, în cele aproape 4 decenii de
activitate în structurile armatei, slujind
patria, ei au trăit dar au şi făcut istorie.
Totodată, au participat la construcţia
economică a ţării, şi-au închegat familii, au
copii şi nepoţi, dintre care mulţi şi-au ales
ca model de viaţă pe părinţii şi bunicii lor,
dedicându-se carierei militare.  Toţi
absolvenţii au urmat studii superioare
militare sau în structurile Ministerului
Educaţiei. Au participat cu toată dăruirea la
tranziţia  armatei dar şi la pregătirea ei,
conform misiunilor încredinţate pentru
apărarea ţării. Se pot mândri că au fost
părtaşi la transformarea armatei şi s-au
bucurat de primirea acesteia în structurile
NATO. În plan profesional, au trăit bucurii
dar şi deziluzii, au fost destule obstacole
cărora au trebuit să le facă faţă pentru a-şi
îndeplini îndatoririle, jurământul militar
fiindu-le călăuză şi îndemn în orice
moment. 

DUPĂ 45 DE ANI DE LA ABSOLVIRE
Colonel  (r) VICTOR  NEGHINĂ

Membru al Filialei Judeţul Sibiu a A.N.C.M.R.R.
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Promoţia 30 Decembrie 1970 s-a
remarcat prin performanţe profesionale
demne de toată aprecierea. Astfel, 6
absolvenţi au fost avansaţi la gradul de
generali.  Generalii Petre Constantin,
Rotaru Nicolae, Petrescu Stan, Ghiortea
Mihai au comandant brigăzi de artilerie, iar
generalul. Buta Viorel a fost locţiitor al
comandantului Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”. General de bg. Buta
Viorel este membru titular al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România şi al
Academiei de Ştiinţe ale Securităţii
Naţionale. Parte dintre absolvenţi s-au
consacrat cercetării ştiinţifice, publicând
tratate de istorie, artă şi doctrină militară.
Peste 20% sunt preşedinţi ai filialelor
judeţene ale Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi Retragere ,,Alexandru
Ioan Cuza”, precum şi ai Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”. 

Ca o concluzie generală, merită a fi
subliniat faptul că în cele aproape patru
decenii de slujire sub drapelul ţării,
promoţia 30 Decembrie 1970  a avut
contribuţii substanţiale la dezvoltarea şi
afirmarea armatei române. În acelaşi timp,
prin tot ceea ce au realizat în plan
profesional, au contribuit la sporirea
prestigiului  şcolii  în care au trăit, au
învăţat şi s-au format ca  profesionişti
militari, exemple pentru generaţiile care i-
au urmat. 

După ora de dirigenţie, foştii elevi au
vizitat toate compartimentele şcolii, baza
materială, camera tradiţiilor de luptă,
capela, sălile de clasă, laboratoarele şi tot
ceea ce ţine de viaţa acestei şcoli cu tradiţii
adânci în istoria militară a poporului
român. 

Întâlnirea s-a încheiat cu o masă
festivă la restaurantul Cercului Militar
Sibiu, într-o atmosferă frumoasă şi plină de
afecţiune. Aici au depănat amintiri, au
cântat şi au dansat. Spre surprinderea lor,
foştii colegi, solişti vocali în ansamblul
artistic al şcolii, laureaţi ai Festivalul
Naţional „Cântarea României”, general de
bg. Dobreanu Grigore şi colonel Petre
Stan, acompaniaţi la orgă de plutonier.maj.
Rizea Nicolae, şi-au încântat colegii şi pe
distinsele lor soţii, cu interpretarea unui
bogat repertoriu de muzică uşoară şi
cântece de viaţă, fiind aplaudaţi cu multă
însufleţire. 

A doua zi au rezervat-o vizitării unor
obiective din Municipiul Sibiu precum
Complexul Naţional Muzeal ASTRA,
Muzeul Naţional Bruckenthal, muzeul în
aer liber din pădurea Dumbrava Sibiului şi
alte edificii. 

Merită subliniat faptul că absolvenţi
promoţiei 1970, după 45 de ani de la
absolvire,   s-au revăzut şi au trăit o fru -
moasă lecţie de înviorare sufletească,
contribuind la stimularea apetitului pentru
viaţă. La perfecta reuşită a întâlnirii
colegiale merită subliniată contribuţia
colonelului (r.) Toma Valeriu, precum şi a
colonelul Mânzat, sprijinit substanţial de
soţia sa Ana, fostă timp de  15 ani ofiţer cu
starea civilă la Primăria Municipiului.
Sibiu, care au pus în valoare întregul lor
sistem de relaţii locale pentru această
frumoasă sărbătoare camaraderească. La
despărţire, s-au îmbrăţişat, ca în urmă cu
45 de ani, şi au hotărât de comun acord ca
peste 5 ani, să se întâlnească din nou la
Sibiu. Totodată, au decis să se întâlnească
în fiecare an pe plutoane. 
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P
oemele domnului colonel (r) Mihail Matei,
din cartea sa de debut ,,Întâlnire cu Astrul”,
apărută recent la editura ,,SemnE”, au o

prospeţime aproape adoles cen tină, care atestă
faptul că sufletul îşi poate păstra
în mod miraculos inocenţa, prin
intermediul poe ziei.
Sentimentele nu au vârstă, atunci
când te apleci cu sensibi li tate
asupra amintirilor, trăind şi
retrăind de fiecare dată cu noi
rezonanţe, ecourile unor clipe
fericite. 

,,Numai cei care nu au scris
în viaţa lor o poezie – subliniază
în prefaţa volumului, domnul
gl.bg.(r) dr. Emil Străinu, prieten
din copilărie cu autorul – nu pot
înţelege zba terea, chiar şi de
moment, a celui ce transformă

cuvinte mai mult sau mai puţin simple, în versuri.
Fiecare dintre noi suntem conectaţi la lumea
nevăzută, vibratorie şi aici este locul unde autorul
trans pune subtilul în cuvinte simple, cuvintele în

versuri şi totul se leagă în ideea de
transcedere a pro priei trăiri, în
trăirea se menilor, în zbaterea
noastră spre perfecţiune”

Mihail Matei s-a născut în
anul 1958, primăvara, în luna
florilor, la Câmpina, loc mirific,
care ne aduce în memorie tablou -
rile fascinante ale pictorului
Nicolae Grigorescu sau, prin
imboldul versurilor, Castelul Iuliei
Haşdeu, de la fereastra căruia
aura senti mentelor se vede mult
mai pregnant. Cartea lui este o
reîntoarcere la poezia adoles -
cenţei.

REÎNTOARCEREA LA POEZIE
- Colonel (r) MIHAIL MATEI -

PAGINA L IR ICĂ

LANSAREA A DOUĂ VOLUME 
DE VERSURI ALE POETULUI  ŞI UMORISTULUI 

cpt.cdr.av.(r) NICOLAE MUNTEANU

L
a una din recentele şedinţe ale Cenaclului  ,,
George Topârceanu” al Cercului Militar
Sibiu, au fost prezentate două volume şi

anume cartea de poezie ,,Mărturisiri” şi cea de
umor ,,Traista cu umor”. ale domnului cpt.
cdr.av.(r) Nicolae Munteanu, membru al Filialei
Judeţene Sibiu a A.N.C.M.R.R., al acestui cenaclu
şi al cenaclului ,,Nicolaus Olahus” al umoriştilor
sibieni. 

Prezentarea a fost făcută de domnul colonel
(r) Nelu Lazăr, preşedintele cenaclului. Au mai
luat cuvântul domnii: colonel (r) Aurel Domide ,
prof. Vasile Rusu, Ioan Gligor Stopiţă, redactor
şef al revistei ,,Rapsodia”  şi alţi membri ai

cenaclului. Toţi vorbitorii au elogiat în mod
deosebit poeziile cuprinse în cartea ,,Mărturisiri”,
precum şi umorul de calitate din volumul,,Traista
cu umor”

Au apreciat de asemenea puterea de creaţie
a autorului care, la vârsta de 88 de ani ai domniei
sale, nu a abandonat condeiul. Cele două volume
se adaugă  celor unsprezece volume publicate de
autor.          

La mulţi ani, domnule comandor, din partea
celor care v-au citit şi apreciat creaţiile !     

Colonel (r) VICTOR NEGHINĂ
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CUVINTE INVERSE

Azi era să mă înec cu verbul a uita, 
Dar n-am reuşit s-o fac, 
Pentru că-n fiecare zi
Îmi este dor de tine.

Pentru că-n fiecare zi
Îmi este dor de tine, 
Azi era să mă înec cu verbul a uita, 
Dar n-am reuşit s-o fac. 

Dar n-am reuşit s-o fac, 
Pentru că-n fiecare zi
Îmi este dor de tine,
Azi era să mă înec cu vergul a uita. 

Îmi este dor de tine, 
Azi era să mă înec cu verbul a uita, 
Dar n-am reuşit s-o fac, 
Pentru că-n fiecare zi
Apar cuvinte inverse.

CARPE DIEM

Trăieşte fiecare stare cu bucurie, 
Trăieşte fiecare minut cu speranţă, 
Trăieşte fiecare oră cu răbdare, 
Trăieşte fiecare clipă ca pe o provocare, 
Trăieşte fiecare eveniment drag, 
Trăieşte fiecare salutare oferită, 
Trăieşte fiecare îmbrăţişare, 
Trăieşte fiecare sărutare dată, 
Trăieşte fiecare mângâiere, 
Trăieşte fiecare zâmbet primit, 
Trăieşte fiecare drăgălăşenie,

Trăieşte fiecare zi în toleranţă, 
Trăieşte fiecare an în linişte şi iubire, 
Trăieşte-le
Ai nevoie de ele, 
Carpe diem....

PROMITE-MI

Promite-mi 
Să nu uiţi niciodată.
Visurile noastre, 
Speranţele noastre, 
Gândurile noastre, 
Neîmţelegerile noastre, 
Argumentele noastre,
Rănirile noastre, 
Discuţiile noastre,
Glumele noastre,
Încrâncenările noastre, 
Secretele noastre,
Pe care doar tu le şti,
Şi, în final,
Pe cel care este; 
Şi se numeşte,
Prietenul tău drag.

LECŢIA DE PICTURĂ

Ţi-am vopsit în culori
Zâmbetul diafan,
Ţi-am tuşat buzele, 
Mâinile şi ochii, 
Ţi-am definit conturul
Imaginii tale de vis.

Şi, în final, am văzut 
Că toată munca mea
Se transformase într-o icoană, 
Icoana ta,
Pictată la prima lecţie de pictură,
Într-o zi frumoasă de vară, 
La ora de iubire, 
Oră imaginară.

AMINTIRI

Lasă peisajul aşa cum a fost, 
Nu vreau să-l mai refac
Încă odată din vorbe.  
Seara aceea plină de claritate
Cu cerul albastru
Sfârşit de vântul care se sufocă
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Sub strigătele lui fulgerat, 
Lasă-l aşa să rămână închis
În chenarul amintirii
Şi tu să dăinui
Cum te-am zărit
Atunci, întâia oară. 
Buimac am ieşit 
Din visele pe care tu le visai
Cu ochii tăi, lipiţi. 

ÎNTÂLNIRE CU ASTRUL

Mă-ngână gândul
S-a făcut târziu
Iar noaptea-mi bate-n geam
În vis tu mi te-arăţi, 
Asemenea unui suflet gol
Şi fără înfăţişare, 
Iar în a tainei lumini
Apari ca o undă călătoare.

Ai chip de om
Şi totuşi eşti nedefinit, 
Că eşti urât sau pari frumos, 
Pentru mine-i totuna
Chip fără sens şi-nceţoşat,
În fel. ambiguu şi anost.

Să pleci de unde ai venit, 
Nemai căutându-mi umbra,

Lăsându-mă doar cu ea, 
În braţe doar cu luna, 
Visând la chipul tău nocturn
Şi mângâindu-ţi urma....

MAMA

Dar mi-a rămas plânsul ei aici
În  zona lui ,,simt ceva”, 
În regiunea lui doi fără un sfert,
Mai am ceva rămas aici, 
O mai păstrez de mult
Şi de va fi să fie, nu-i aşa,
Alţii o vor scoate, doar pe ea.

O cheamă mama 
Şi este mama mea, 
Şi-am fost creat într-însa
Izvorul maximei mele sensibilităţi
Şi de asta-s trist
Aproape mai mereu, 
Căci mă gândesc la ea.

Ea m-a crescut, m-a educat, 
Şi-i mulţumesc
Că-i doar a mea, e mama
Şi este parte din inima mea

Colonel (r) LIVIU VIŞAN

v
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“Veniţi, căci adevăr zic vouă, 
Ori vă mutaţi hotarul mai departe
Ori veţi muri cu trupul frânt în două”

Octavian Goga

O
ctavian Goga s-a născut la Răşinari, în
ziua de 20 martie 1881- era primul
copil al dăscăliţei  şi al protopopului

din Răşinari, oameni care nu ţineau pe poliţe
şi pe masivele stelaje din stejar, numai oale
cu smântână şi sticle cu vin, ci şi cărţi şi ga -
zete, adunate de-a lungul anilor de cărturarii
familiei şi unele scrise chiar de ei.

Copilăria poetului a fost frumoasă,
legănată de basme şi legende, în ritmul
acestora, al intimităţii familiale,  Octavian -
Tavi, ipocoristic cu care va şi semna multe
poezii, va cunoaşte de timpuriu viaţa şi
munca oamenilor, dar le va pătrunde şi
universul lor spiritual, aşa cum se afirmă în
folclor şi în toiul şezătorilor.

Ca poet şi publicist, nu puţini au văzut
în  Octavian Goga continuatorul genialului
Eminescu, iar ca luptător activ l-au socotit un
descendent al marilor figuri din istoria
zbuciumată a românilor, cu toate dramele şi
bucuriile lor, cu idealurile lor, dar nu ca un
scop în sine, ci şi cu ambiţia de a contura
portretul etnopsihologic al românismului în
general,  ,,de la Nistru până laTisa”.

Într-un stil profund original, cu
puternice rezonanţe biblice, Goga dă glas
durerii Ardealului şi a românismului asuprit

de pretutindeni: înstrunând pe o liră magică
,,cântarea pătimirii noastre”, ţinând să
împlinească visul oropsiţilor clăcaşi, de a
căror jale ,,ne-au răposat şi moşii şi
părinţii”. Cântarea lui Goga nu scapă faptele
solemne şi eroice ale unui trecut românesc
glorios, geamătul robului lovit de stăpânul
străin şi hain,  vehemenţa revoltatului, vaie -
tele mulţimi, tumulturile sonore ale durerii,
mânia împotriva oprimării, amărăciunea
drumului anevoios prin complicatul tunel al
timpului, conştiinţa norocului şi al neno -
rocului unui neam întreg, constrâns să fie
chiriaş în propria ţară. Iată de ce  spune
Goga că el ,,s-a născut cu pumnii strânş, a
protest”. Nu lipseşte din universul operei
Gogiene nici fiorul naturii şi al dragostei, nici
aspiraţia spre o lume mai bine orânduită,
spre împlinirea idealului naţional: unirea
tuturor românilor într-un stat unitar.

De aceea, lângă numele lui Octavian
Goga, cu rezonanţe puternice în toate struc -
turile sociale, cu implicaţii adânci în felurite
medii culturale şi politice, admiratorii ori de -
trac torii săi au aşezat epitete dintre  cele mai
felurite: cântăreţ al ,,pătimirii noastre”,
deschizător de drumuri noi, Crainicul
dezrobirii neamului, erou al ideii de unire
naţională etc. Întrucât spaţiul ne este limitat,
am considerat ca în cele ce urmează să ne
referim la contribuţia lui Goga pentru
făurirea României Mari. 

Lupta lui Octavian Goga în preajma
primului Război Mondial e deosebit de grea,

VALORI  ALE  CULTURI I ,  
C IV IL IZAŢIE I  Ş I  SP IR ITUALITĂŢI I  ROMÂNEŞTI

CONTRIBUŢIA LUI OCTAVIAN GOGA
LA FĂURIREA ROMÂNIEI MARI

Colonel (r) dr.  CRISTACHE  GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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căci ea e purtată cu reacţiunea agresivă a
imperiului austro-ungar, pe de o parte, iar pe
de alta cu opacitatea unor politicieni din
Transilvania şi din regatul român, pe care
Goga nu-i cruţă deloc.  Verbul  său  înflăcărat
este prezent zilnic în  presă, se aude la
întruniri publice.  În epoca neutralităţii
(1914-1916) face
parte din comitetul
Ligii Culturale, con -
dusă atunci de Nico lae
Iorga  şi se luptă
pentru intrarea ro -
mâ  nilor în bătălia
con tra imperiului
a u s  t r o - u n g a r .
Volumul ,,Cântece
fără ţară” e rodul
acestor zbateri dra -
matice. La ziarul
,,Epo ca” ţinea, îm -
preună cu alţi scrii -
tori, mulţi ardeleni,
prin 1915, rubrica
,,Ardealul vorbeşte”,
ţintind aceleaşi idea -
luri. Unele articole
publicate  sunt ine -
dite, altele sunt re -
pro duse din ziarele şi
revistele din Ardeal,
precum ,,Românul” şi
,,Tribuna” de la Arad.  Republicându-le,  Goga
demonstra consecvenţa atitudinii sale
publice, cum ne informează preambulul care
însoţeşte articolul ,,Zile mari”.

Cuvântul cuceritor al lui Goga, stârnea
furtuni de adeziuni în marile întruniri
publice, formulări lapidare, aforistice, de o
remarcabilă valoare metaforică, adevăruri
vitale, pentru existenţa unui neam, principii
şi credinţe de nestrămutat, gânduri şi sen -
timente ale unei întregi colectivităţi chinuite,
al cărei reprezentant se vroia cât mai  mult.
,,Ardealul, care până deunăzi era o închisoare,
azi e prefăcut într-un ţintirim, durerile

noastre - continuă Goga- n-au fost niciodată
auzite la Viena. Împăratul e o legendă, un
basm, cel mai scump plătit basm din toată
literatura populară a neamului românesc. În
Transilvania, în ţara cu atât de puţin noroc şi
cu atât de multe speranţe, bătrânii le zic fiilor
o frază cât se poate de semnificativă pentru

realităţile în care tră -
iau şi pentru starea lor
de spirit: Duceţi-vă şi
să dea Dumnezeu să
vă bată!”. Într-un fel,
în această simplă
frază se exprima
toată drama psiho -
logică din romanul lui
Rebreanu ,,Pădurea
spânzuraţilor”. 

Măiestria ora -
torică a lui Goga por -
nea de la formulări
lapidare, metaforice,
cu un substrat tragic,
care se înfigeau adânc
în sufletul audito riu -
lui. ,,N-o să fie atâta
încăpere în sufletul
dumneavoastră câtă
durere vă aduc eu
din Ardeal”, înălţân -
du-se apoi la ade -
văruri categorice, pli -

ne de dramatism:,,N-am venit să ne răzbunaţi
trecutul, ci să ne scăpaţi viitorul”, conchizând
energic şi profetic: ,,soarta românismului din
Ardeal se hotărăşte acum şi la Bucureşti”,
sau:,,Viitorul Ardealului e în raniţele
soldaţilor români”. ,,Ori intră România în
acţiune ca să ne mântuiască pe noi şi să se
întărească pe sine, ori raţiunea de a fi a
românismului din Ardeal este cu desăvârşire
ştirbită. Ori treceţi acum munţii spre ei ca să-
i scăpaţi, ori rugaţi pe Dumnezeu să ridice
munţii până la cer, ca să nu poată pătrunde
la voi glasul blestemelor lor”. De altfel, după
cum mărturiseşte în conferinţa ,,Calvarul

Octavian Goga
1881-1938
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nostru”, ţinută la Ateneul Român, vineri 23
ianuarie 1915, în faţa unei săli ticsită de
lume, care îl primeşte cu o deosebită înflă -
cărare, era sigur că: ,,România e sufleteşte în
război din ziua în care şi-a dat seama că
tendinţa firească de a uni graniţele  etnice cu
cele politice îşi va smulge triumful definitiv pe
urma acestei încăierări”.

În vremea aceasta Octavian Goga era
recunoscut ca un mare poet, ca un
dramaturg cuceritor, publicist neîntrecut şi -
cum îl aprecia chiar Delavrancea - , unul din
cei mai mari artişti ai oratoriei româneşti -
,,orator de frunte, cuvântul lui scris se înfige
ca o pecete domnească în mintea celor care-l
pricep. Cuvântul lui vorbit le dogoreşte ca
făşiile unei flăcări clătinate de vânt. Verbul lui
înaripat răpeşte şi convinge. Temperament
eroic, el este un strălucit reprezentant al
românilor”. 

În intuiţia atât de pertinentă şi sigură a
lui Delavrancea, care la acea oră atinsese
celebritatea, Goga se răsfrânge ca ,,un dar al
nostru, zămislit din durerea celor umiliţi care
n-au pierdut nădejdea, un fenomen izvorât
din genunea istorică, o lumină de soare
deasupra întunecimii vremurilor. Pe el nu l-a
doborât nici prigonirea, nici exilul, nici ura şi
nici invidia. Şi nu e onoare care să-l
sporească, nici lipsă care să-l micşoreze. De
când a sosit pe lume a fost ceea ce era fatal să
fie: o forţă primordială de gândire şi de
luptă”. Crezul şi lupta lui Goga au triumfat
pentru că ţâşneau dintr-un lung trecut
istoric şi din idealul legitim al unei întregi
colectivităţi oprimate. 

În iulie 1914, la izbucnirea Primului
Război Mondial, Goga se afla la Paris.
Apreciind că a sosit şi pentru confraţii săi
transilvăneni ,,ceasul cel mare”, a profitat de
prima ocazie pentru a veni, prin Marsilia şi
Dardanele, la Bucureşti, unde, alături de Nicu
Filipescu, Take Ionescu, părintele Lucaciu,
Barbu Delavrancea şi alţii, a luptat în tot
timpul neutralităţii noastre, prin grai şi scris,
pentru intrarea României în război

împotriva Puterilor Centrale. Goga se în -
rolase, împreună cu fratele său, romancierul
Eugen Goga, în Regimentul 80 Infanterie.
Îmbracă uniforma de simplu soldat şi pleacă
pe frontul din Dobrogea. În timpul retragerii
spre Moldova vrea din nou să apuce arma.
Cunoscuţii povestesc însă, că generalul
Prezan îi schimbă hotărârea, mobilizându-l
la biroul de propagandă pentru armată.

Goga este invitat la cartierul general, dar
în alt context, după cum reiese din jurnalul
său intim, pentru a conduce publicaţia
,,România”. La 2 februarie 1917, o mână de
scriitori face să apară în Iaşi primul număr
al ziarului România, organ al Apărării
naţionale. Activitatea publicistică a lui Goga la
acest ziar, deşi remarcabilă, mult timp n-a

fost cuprinsă în niciun volum antum, la fel
stau lucrurile şi cu o parte din poeziile
publicate în paginile ziarului. La România au
colaborat mai toţi scriitorii noştri activi în
acel timp, inclusiv Nicolae Iorga. În paginile
acstui ziar de front, Goga scrie 45 de articole
şi mai mult poezii.

După semnarea păcii de la Bucureşti, în
7 mai 1918, Goga consideră că prezenţa sa în
apus, la Londra şi Paris, este mai folositoare
decât în Moldova, pentru menţinerea unei
atmosfere favorabile ţării noastre. De aceea

Octavian Goga - membru al delegaţiei 
care a predat actul unirii la Bucureşti
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se hotărăşte să apuce calea pribegiei spre
Apusul aliat. La Paris, Goga se alătură
grupului de politicieni români care. în
condiţiile date, iniţiază o mişcare propa -
gandistică în favoarea intereselor României.
În capitala Franţei, patrioţilor  români li se
deschidea perspectiva luptei pentru cauza
desăvârşirii unităţii naţionale a ţării noastre.
În acest scop se înfiinţează, la  6  septembrie
1918,  Consiliul Naţional Român,  din  care
făceau parte personalităţi politice, literare şi
ştiinţifice, ca Take Ionescu (preşedinte),
Octavian Goga, Nicolae Titulescu, Constantin
Mille, Traian Vuia ş.a. Ţelurile acestui consiliu
era de a propaga în opinia publică mondială
ideea necesităţii desăvârşirii unităţii noastre
naţionale şi de a demonstra legitimitatea ei.

Numai la câteva săptămâni de la înfiin -
ţarea lui, consiliul a fost recunoscut de gu -
vernele Franţei, Angliei, Italiei şi S.U.A.  Goga,
alături de Titulescu, este unul dintre membrii
cei mai activi şi mai entuziaşti ai consiliului.
Milita pentru aceleaşi idealuri care i-au
călăuzit întreaga sa activitate  anterioară.
Într-un discurs rostit la Paris făcea cunos -
cute din nou idealurile sale patriotice:
,,Problema unirii românilor din Translvania

şi Ungaria cu cei din România, statornicirea
poporului nostru într-un singur stat, potrivit
principiului naţionalităţilor, e un act de
dreptate pe care istoria contemporană
trebuie să-l înregistreze ca o consecinţă
logică a victoriei dreptăţii asupra forţei
brutale. La simpozionul luminos al libertăţii.
menit să imprime o direcţie nouă lumii, noi
cerem un loc modest, noi un popor de 4
milioane de suflete, care timp de secole ne-am
luptat în întunecimile anacronice ale
habsburgilor. Şi dacă fericirea omenească are
nevoie, cum spune evanghelistul, de răs -
cumpărare prin suferinţă,  putem spune că
triumful cauzei noastre are o perfectă
justificare morală. O mie de ani de amă -
răciune neîntreruptă ne-a răscumpărat
această fericire pentru viitor’. (Discurs
publicat în ,,La Roumanie”, 29 .11.1918). 

La 27 martie 1918, Basarabia se smulge
din cătuşele ţariste. Sfatul Ţării de la
Chişinău, ,,pe baza principiului ca noroadele
singure să-şi hotărască soarta lor”,  hotărăşte
ca Basarabia să se unească pentru totdeauna
cu mama sa România.

Congresul general al Bucovinei, întrunit
la Cernăuţi, la 28 noiembrie 1918,  a hotărât

Memoria bătută în memoria lui Octavian Goga  în 1938



65Rezerva  Oştirii  Române

,,unirea necondiţionată şi pentru vecie a
Bucovinei în vechile ei hotare, până la Ce -
remuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul Ro -
mâniei. În aceeaşi zi s-a rostit şi Sfatul
Naţional al Germanilor din Bucovina, pentru
unirea acestei provincii cu România.

La 1 Decembrie 1918, prin alipirea
Transilvaniei la patria mumă, se desă -
vârşeşte unirea tuturor românilor într-un
singur stat suveran şi independent. Pentru
aceasta, Goga activase intens, ca vicepre -
şedinte al Comitetului naţional pentru unire,
recunoscut de guvern la 14 octombrie 1918.

După marea Adunare de la Alba-Iulia,
constituindu-se Consiliul dirigent, Goga este
numit membru al acestuia, la resortul
propagandă şi împreună cu Vasile Goldiş,
Mitropolitul Miron Cristea, Iuliu Maniu şi
Episcopul Iuliu Hosu, se deplasează la
Bucureşti pentru a preda Actul Unirii
Transilvaniei cu Patria Mamă. 

În faţa celor cinci guverne care s-au
perindat la cârma ţării îmtre ani 1918 şi
1921, guverne care au fost prezidate, în
ordinea în care s-au succedat, de: Ion I.C.
Brătianu, Văitoianu, Alexandru Vaida-
Voievod, generalul Averescu şi Take Ionescu,
se ridicau numeroase probleme de ordin
economic şi politic, care cu greu vor putea fi
rezolvate pe parcurs, dar numai parţial.
Între 5 decembrie 1918 şi 13 martie 1920,
Goga va fi ministru al Instrucţiunii şi Cultelor,
în guvernul Vaida. Între 18 martie şi 13 iunie
1920 este ministru de stat în guvernul
Averescu, iar între 13 iunie 1920 şi 17
decembrie 1921 este ministru al cultelor şi
artelor în acelaşi guvern.

În 1924 Goga este distins cu premiul
naţional de poezie. De aici înainte va scrie
tot mai rar versuri, fiind absorbit de intensa
viaţă politică şi de gazetăria la zi. La 30
martie devine ministru de interne în
guvernul Averescu, funcţie în care rămâne
până la 4 iunie 1927, fără vreo satisfacţie
deosebită, aprecia el. După un an, în 1928,
când este ales vicepreşedinte al partidului

poporului, condus de generalul Averescu, îi
apare piesa ,,Meşterul Manole”, o sem -
nificativă dezbatere dramatică a mitului
jertfei implicată în actul creator. 

În 1920 Goga a fost ales membru al
Academiei Române, în locul lăsat vacant de G.
Coşbuc, cu care ocazie ţine un strălucit
discurs închinat memoriei predecesorului
său. Întâlnim aici o admirabilă caracterizare
a destinului poporului nostru din perspectiva
ideii de unitate naţională: ,,Unitatea naţio -
nală de astăzi este încoronarea unei opere de
străduinţe necurmate. Ea a venit ca o
rezultantă a frământărilor de ieri, ca o
consecinţă logică a unui proces normal de
evoluţiune, un ultim acord într-o zbuciumată
simfonie. Trecutul, din a cărui elaborare
continuă s-a desprins această strălucitoare
izbândă târzie, e întunecat şi trist. Neamul
nostru  şi-a răscumpărat în cursul vremii, pe
preţul unor jertfe şi încordări mari. După
gloria proaspătă de tinereţe, încununată de
razele legendei, vitregia sorţii l-a fărâmiţat,
sub diverse stăpâniri străine, tot atâtea pietre
pe pieptul lui, care i-au oprit respiraţia liberă
veacuri de-a rândul. Graniţile înfipte în
încheieturile acestui organism, din copilărie,
au durut ca nişte piroane în carne şi au fost
mai primejdioase ca orice altă boală
vremelnică, fiindcă au stânjenit în per -
manenţă creşterea unui trup viguros. Am
trăit perioade tulburi de apăsare, sub
loviturile lor ar fi putut uşor să intervie
stingerea noastră. totdeauna însă, cu
rezistenţa îndârjită a organismelor robuste,
masele româneşti de pretutindeni au păstrat
şi în cele mai oropsite zile, înstinctul sigur al
unei înrudiri organice. Unitatea de suflet ni s-
a menţinut astfel fără ştirbire de-a lungul
vremii”.

Ambiţia lui Goga de a conduce ţara se
va împlini la 28 decembrie 1937, când va fi
numit, prin decret regal,   primministru. Va fi
constrâns să demisioneze,  la 10 februarie
1938,  după o guvernare de 44 zile, ceea ce l-
a determinat pe causticul critic  Şerban
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Cioculescu să-l numească ,,guvernul scarla -
tinei”,  O activitate politică intensă şi fră -
mântată se sfârşeşte deplorabil. Nu se putea
altfel. Vechea boală a lui Goga se accentueză.
În curând poetul  va pleca la Viena. La
începutul lunii mai se întoarce la Cluj. Părea
că se liniştise. face vizite prietenilor, se
plimbă prin bătrâna cetate a culturii, ia masa
cu primarul oraşului şi după prânz se
întoarce cu automobilul la Ciucea. Aici stă de
vorbă cu sătenii, cu oamenii de casă. Era
vesel. Nimic din întâmplările imediate nu
semnala o congestie cerebrală, care se
produce în seara zilei de 5 mai 1938. După
atac, revenindu-şi pentru o clipă, cere o coală
de hârtie să-i scrie soţiei sale, Veturia, aflată
la Bucureşti. Vrea să scrie pe coală cuvântul
,,Dragă”, dar după două litere condeiul îi
scapă pentru totdeauna din mâna care l-a
ţinut cu atâta folos pentru literele româneşti
şi nu numai.  Era ultimul manuscris al lui
Octavian Goga, care se păstrează în Muzeul
de la Ciucea. Dar, vorba poetului, :,,suntem
tributari morţii...Fiecare ceas, fiecare clipă
cere o fărâmitură de viaţă. Aşa ne topim pe
nesimţite....Soarele cu apusul lui de purpură a
roşit din sângele nostru”.

Într-un excelent studiu intitulat
,,Ţăranul în literatura noastră poetică”, în
care urmăreşte evouţia acestuia de-a lungul
întregii noastre literaturi, O. Goga scria:
,,Sufletul artistului de azi trebuie să fie o
biserică deschisă pentru toţi. Sub bolta
strălucitoare, toate durerile au dreptul să
intre. Toate plângerile au dreptul să răsune.
În acest tremplu nu se săvârşesc numai
praznice, al căror farmec robeşte ochiul ci se
spovedesc amărăciunile tăinuite ale tuturor
celor care aşteaptă o alinare. În această
biserică e altarul frumosului şi altarul
înfricoşatei judecăţi a dreptăţii eterne”. Un
asemenea scriitor a fost ,,poetul pătimirii
noastre” şi într-o asemenea biserică a
dreptăţii, adevărului şi frumosului a slujit
Octavian Goga.   

La 8 mai 1936 redactându-şi testa -
mentul, Octavian Goga îşi rememora propria
activitate, dându-şi lucid seama de limitele ei,

ca şi ale epocii în care a trăit: ,,Îmi pare rău că
n-am putut sluji Ţara cum aş fi vrut şi cred că
aş fi putut – cu credinţă şi cu hotărâre. Am
trăit în vremea proştilor – a stăpânit
mediocritatea, sub un rege  tranzacţionist în
chestiunile morale, timid şi fără orizont în
probleme de stat. ce va fi de ţară în vâltoarea
care vine, nu ştiu – dar cred în puterile
sufleteşti ale neamului”. Puterile lui se
stingeau într-o tragică agonie. 

În amurgul zilei de vineri 6 mai vechea
boală a lui Goga se complică cu o bronho-
pneumonie. Bolnavul nu mai recunoaşte pe
nimeni, temperatura se menţine la 40 grade.
Până a închis ochii pentru totdeauna dege -
tele mâinii stângi făceau gestul reflex al
răsfoirii unui volum. I s-a pus chiar o carte în
mână şi marele intelectual, însetatul de
cultură Octavian Goga o mângâia şi o răsfoia.
La orele zece şi un sfert Goga pleca din viaţa
în care trăise 57 de ani de zbucium. Pentru a
i se face funerarii naţionale, defunctul a fost
adus cu un tren special de la Ciucea la
Bucureşti şi depus la Ateneu. Trenul se
opreşte în gări. Mulţimea îl plânge, nu pe
omul politic ci pe poetul zbucimului ei. 

Joi după amiază este dus la Bellu, unde
dormeau prietenii săi  Caragiale, Coşbuc,
Vlahuţă Delavrancea, Şt.O.Iosif şi Aurel
Vlaicu. Mai târziu, peste opt luni, pentru
odihna de veci a fost înhumat în cripta
Mausoleului de la Ciucea, în inima Ardealului,
pentru care s-a jertfit. ,,Vor trece ani - scria
Tudor Vianu în Universul Literar, cu prilejul
morţii poetului - în scurgerea neistovită,
vor apărea mereu copii care vor creşte şi
tineri care vor îmbătrâni şi undele acestui
fluviu vor purta de-a pururi imaginea lui
Octavian Goga, aşa cum în nopţile senine
valurile Oltului  duc pe crestele lor chipul
strălucitor al luminii. Îl vor duce în
eternitatea gloriei româneşti undele Oltului,
ale Mureşului şi tristele Crişuri, undele
Prutului şi ale Nistrului, undele lacrimilor şi
sudorilor neamului românesc,  din scurgerea
zbuciumatei sale istorii”.            
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CĂRŢI

MEMORIILE UNUI OFIŢER
DE ARTILERIE

O
lucrare de memorialistică militară cu

puternice accente autobiografice,

apă rută în Editura Ateneul Scrii to -

rilor-Bacău, al cărei autor şi în acelaşi timp

erou al acesteia, este domnul colonel (r)

prof. Constantin Zavati, veteran de război. 

Distingându-se prin bogăţia de infor -

maţii, cartea aduce în prim plan oameni,

fapte şi întâmplări, unele pline de dramatism,

care i-au marcat tinereţea autorului. Acesta

se întoarce acum. la peste 90 de ani, la

perioada anilor de liceu militar şi de şcoală

militară, precum şi a celor doi ani în care a

slujit Armata Regală Română ca ofiţer. 

În paginile consacrate perioadei în care

a urmat Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” din

Cernăuţi, autorul prezintă informaţii deo -

sebit de pertinente privind profilul elevilor,

precum şi al comandanţilor şi dascălilor unor

astfel de instituţii de învăţământ, al căror

program era bine ancorat nevoilor de

pregătire şi formare  a copiilor, respectiv a

adolescenţilor.  

Date intersante aflăm din timpul în care

autorul a urmat Şcoala Militară de Ofiţeri de

Artilerie din Germania (1942-1944), la

sfârşitul căreia a stat faţă în faţă cu Hitler. În

această perioadă a primit botezul focului, în

stagiul obligatoriu executat pe frontul de est.  

După întoarcerea în ţară în 1944, şi-a

probat pregătirea ca ofiţer pe frontul de vest

(Ungaria şi Cehoslovacia).  La numai un an

de la terminarea războiului a fost trecut în

disponibil şi ulterior îndepărtat din armată. 

Deşi au trecut atâţia ani, colonelul (r)

prof. Constantin Zavati, care între timp a

urmat Facultatea de Chimie din Iaşi şi a

profesat apoi un număr însemnat de ani ca

profesor de chimie, nu şi-a uitat camarazii

din perioada 1934-1946, în primul rând pe

cei din Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” din

Cernăuţii Bucovinei.  

În  prefaţa cărţii, domnul colonel (r) Tc.

George D. Gheorghiu semnatarul acesteia,

subliniază: ,,Această carte este o lecţie de

viaţă atât pentru generaţia actuală  cât şi

pentru cele viitoare”.          

SEMNAL
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SPICUIRI DIN ELANUL
VIEŢII

O
carte autobiografică a domnului
colonel (r) Costache Iacob,  născut în
Petreştii Bacăului, ca al treilea copil

din cei opt ai familiei Iacob Vasile şi Măndiţa,
părinţi care şi-au educat pruncii în cultul
muncii şi al credinţei în Dumnezeu. 

Deşi copilăria i-a fost grea,  nu a
abandonat cartea şi astfel a avut şansa de a
ajunge,  după absolvirea şcolii militare, ofi -
ţer în Armata României. În această calitate s-
a implicat cu mult simţ de răspundere în
rezolvarea sarcinilor care i-au revenit în
funcţiile pe care le-a ocupat în carieră,
începând cu cele din Liceul Militar ,,Ştefan
cel Mare”, până la cele dosebit de importante
de la vârful Ministerului Apărării Naţionale. 

În cartea sa autorul îmbină în mod

armonios descrierea drumului parcurs în
cariera militară cu file din istoria trăită a
armatei, cu luminile şi umbrele sale, în care
în prim plan se află omul, dar, ca o ironie a
sorţii şi  întâmplarea poate juca uneori fie un
rol pozitiv, fie unul negativ. 

Pagini de o rară frumuseţe din cu -
prinsul acestei cărţi  le închină autorul soţiei
sale Maria,  căreia îi datorează nespus de
mult, socotind-o ,,temelia şi izvorul  marilor
bucurii” şi căreia îi păstrează o amintire vie. 

O pagină luminoasă din viaţa autorului
s-a derulat la Editara ,,Roza vânturilor”,
condusă de eruditul prof. Dan Zamfirescu,
unde timp de douăzeci de ani s-a implicat cu
toată fiinţa sa în construirea şi menţinerea
acesteia la parametrii corespunzători.  La
această editură a apărut şi cartea de faţă. 

În prefaţa lucrării, semată de domnul
prof. Dan Zamfirescu, domnia sa îl numeştre
pe colonelul (r) Costache Iacob ,,ostaş al
neamului şi al culturii române”.

Autorul a distribuit cartea sa, în mod
gratuit,  bibliotecilor mari din ţară, biblio te -
cilor militare şi tuturor filialelor A.N.C.M.R.R.

Felicitări !        

REGIMENTUL DE GARDĂ

C
artea cu acest titlu a apărut în anul
2015, cu prilejul sărbătoririi a 155 de
ani de existenţă neîntreruptă a

unităţilor de gardă în Armata României. 
Cei trei specialişti în domeniu care au

semnat această lucrare, domnii Corneliu
Andonie, Emil Boboescu şi Horia Vladimir
Şerbănescu, pun la dispoziţia celor inte -
resaţi, dar şi publicului larg, informaţii şi
imagini privind istoria unităţilor de gardă,
evoluţia uniformelor şi a simbolisticii aces -
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tora şi nu în ultimul rând, este conturat locul
şi rolul acestora de-a lungul existenţei lor. 

În cei 155 de ani de existenţă a
unităţilor de gardă din Armata României,
actul de naştere al acestora constituindu-l
Înaltul Ordin de Zi  Nr. 63 din iulie 1860, în
baza căruia se înfiinţa Batalionul de Tiraliori,
s-a acumulat o bogată experienţă, şi totodată
o frumoasă tradiţie, aşa cum subliniază şi
autorii cărţii, Această tradiţie este onorată şi
dusă mai departe de Regimental 30 Gardă
,,Mihai Viteazul” (azi Brigada 30 gardă). 

O ideie exprimată şi de comandantul
acestei unităţi de elită, domnul colonel
Bogdan Cernat, în ,,Cuvânt înainte” atunci
când se referă la sărbătorirea a 155 de ani de
existenţă a unităţilor de gardă din Armata
României, şi anume faptul că această carte
,,reprezintă un demers important pentru cei
care sunt acum în Regimentul de Gardă, o
abordare istorică inedită, însă necesară”. 

Realizarea acestei lucrări bilingve a fost
posibilă şi cu sprijinul nemijlocit al Muzeului
Militar Naţional.

,,Regele Ferdinand I”, Serviciului Istoric
al Armatei, Trustului de Presă al M.Ap.N. şi
Centrului de limbi străine al U.N.Ap. ,,Carol I”

Cartea a apărut în Editura Militară
Bucureşti.         

AVRAM  IANCU
Traiectoria unui destin
eroic

Fiu al satului Izvoarele, domnul colonel
(r) Vasile Cristea aduce în prim plan în
paginile de început ale cărţii pe care şi-a pus
semnătura, un moment inedit: Dezvelirea şi
Sfinţirea, în vara anului 2015, a monu -
mentului pentru eternizarea memoriei
Eroului Naţional Avram Iancu, în această
frumoasă localitate  de munte, componentă a
comunei Livezi din Judeţul Alba. 
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Paginile care urmează prezintă figura
legendară a Craiului Munţilor Avram Iancu,
avocat,  născut în satul Vidra de Sus. Acesta
şi-a pus întreaga energie în slujba idealurilor
naţionale ale românilor din Ardeal, luptând
cu armele cele mai nobile ale minţii şi inimii
şi făcând de nenumărate ori dovada că
românii sunt în stare nu numai să pretindă
libertatea şi independenţa naţională ci să şi
lupte pentru dobândirea acestora. un crez
urmat cu sfinţenie şi de revoluţionarii
paşoptişti al căror lider a fost şi din care
mulţi au plătit cu viaţa pentru îndrăzneala de
a lupta pentru drepturile românilor din
această parte de ţară. 

Pledând pentru eroii neamului româ -
nesc autorul cărţii se referă la manfestările
care au loc în fiecre an la Ţebea, la
mormântul lui Avram Iancu, precum şi în
multe alte locuri memoriale.  

Biografia lui Avram Iancu şi docu -
mentele originale studiate i-au oferit dom -
nului colonel (r) Vasile Cristea, vicepre -
şedinte al Societăţii ,,Avram Iancu” din
România, posibilitatea să realizeze o frescă a
vieţii românilor ardeleni din perioada la care
se referă  cartea apărută în acest an la
editura ,,Ecou Transilvan”.              

REVISTELE
luminoase, instructive 
şi educative…

C
artea pe care îşi pune semnătura
domnul Ion N. Oprea, om de cultură şi
scriitor ieşean, conţine o varietate de

răspunsuri la întrebarea: Revistele culturale
formează oamenii ?  Aceasta a fost lansată la
,,Festivalul Internaţional de Literatură şi
Traducere – Iaşi 2014 şi a fost preluată de
autorul cărţii de faţă pentru un ,,sondaj”

printre membrii Cenaclului literar la
distanţă, pe care cu onoare îl conduce,
împreună cu doamna prof. Ana Dumitrescu.
O adevărată povocare, dacă avem în vedere
răspunsurile şi opiniile exprimate, precum:
• publicaţiile de genul celor la care ne
referim sunt cu atât mai eficiente cu cât se
cunoaşte cu adevărat ce doresc cititorii,  care
nu pot fi convinşi decât prin calitatea şi
conţinutul materialelor;  • multe păreri au în
vedere calitatea limbajului şi varietatea
genurilor de materiale care se publică;
• publicaţiile culturale nu ar trebui politizate
niciodată, aşa cum nu de puţine ori se
întâmplă, în detrimentul promovării  actului
cultural la adevărata sa valoare;  • revistele
culturale ar trebui să aibă un rol de infor -
mare dar şi de formare şi nu mai puţin de
cunoaştere;  • publicaţiile de cultură să nu
cultive nimicul şi neeesenţialul, în locul unor
subiecte cu impact benefic asupra publi -
cului;   • atitudini ferme au fost exprimate
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împotriva publicaţiilor culturale care practică
dezinformarea şi manipularea;  • a fost
subliniată necesitatea existenţei mai multor
reviste instructive, educative şi luminoase, în
locul celor care de obicei tronează pe tarabe
şi care nu fac decât rău, în special tinerilor; •
necesitatea promovării valorilor perene ale
jurnalismului cultural;   • s-a apreciat că ar fi
bine ca toate revistele,  indiferent de profilul
lor, să aibă rubrici culturale sau chiar
suplimente culturale. 

Cartea abordează şi iniţiativa ,,Podul de
reviste”, iniţiativă care priveşte în primul
rând unirea în plan cultural a Moldovei cu
România. 

Sunt  prezentate şi o serie de reviste cu
impact deosebit în rândul cititorilor. Din
iniţiativa doanmnei prof. Ana Dumitrescu,  în
cartea de faţă şi-a găsit un loc bine meritat şi
revista Rezerva Oştirii Române nr. 1 (32) /
2015.

Autorul cărţii publicată în Editura PIM
Iaşi, a fost sprijinit în demersurile sale de
doamna prof. Ana Dumitrescu şi domnul
Constantin Huşanu.

Felicitări, maestre!  

SĂ NU NE UITĂM ÎNAINTAŞII

Î
ncercând parcă să trezească în fiecare

dintre noi un sâmbure de respect pentru

toţi ce care au pus o cărămidă la deve -

nirea neamului românesc, domnul colonel (r)

Valeriu Creţu, autorul cărţii cu acest titlu,

apărută de curând în Editura Amurg

Sentimental, folosind imaginile şi cuvântul

scris, aduce în prim plan momentele şi

personalităţile cele mai reprezentative din

istoria României.

Un loc aparte în economia lucrării îl

ocupă perioada modernă. Dintre eveni -

mentele acestei perioade autorul a ales

Unirea Principatelor, Războiul pentru

Independenţă, Primul Război Mondial, Marea

Unire de la 1 decembrie 1918, Al Doilea

Război Mondial  ş.a., dar şi personalităţile,

inclusiv militare, care s-au pus în slujba

României cu întreaga lor fiinţă. 

Pe drept cuvânt, în Prefaţa  lucrării,

domnul Ion Machidon de la Casa de Creaţie cu

acelaşi nume subliniază că cele prezentate de

autor au o valoare documentară şi pot ,,fi

uşor receptate şi duse prin viu grai de cititorii

săi mai departe celor care vor să afle câte

ceva despre istoria ţării noastre”.        
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ARME ŞI DESTINE

O
carte de memorialistică militară, sem -
nată de domnul general de brigadă (r)
Adrian Marinescu, în care autorul

aduce în prim plan aspecte ale industriei de
apărare, de pe poziţia fucţiei de director al
unei mari uzine de tunuri de la Reşiţa. 

Iată că acum, după aproape 20 de ani de
la trecerea în rezervă, când amintirile încep
să năpădească, domnul general ne face o
mare bucurie  aducând în prim plan în

această carte fapte, întâmplări şi oameni care
au muncit cu mult simţ de răspundere pentru
realizarea în ţară, cu forţe proprii, a
armamentului şi tehnicii de luptă necesare
înstruirii şi luptei armatei Române. 

Deşi în cadrul industriei de apărare nu
totul s-a desfăşurat la superlativ, în primul

rând din cauza   lipsurilor de tot felul, un lucru
însă merită să fie subliniat, ceea ce face şi
autorul şi anume inteligenţa inginerilor,
maiştrilor şi nu mai puţin a personalului
antrenat în această activitate, care au ştiut
întotdeauna să găsească soluţii salvatore
atunci când se iveau probleme în activitatea
productivă a uzinei.

Accesibilă şi plăcută, scrisă cu
imparţialitate, serioasă şi în acelaşi timp
autoironică, lucrarea, plină de pilde şi
învăţături din cultura mondială, va atrage cu
siguranţă pe cititori, inclusiv pe cei tineri
care se pregătesc pentru cariera armelor. 

Onoarea de a publica această carte i-a
revenit Editurii SEMNE Bucureşti    

DIN PREAPLINUL UNUI
VĂRSĂTOR
Mărturii necesare
vindecării spirituale

D
omnul cclonel (r) Mihai Purcaru, au -
torul cărţii, condensează între co -
perţile acesteia o întreagă suită de

fapte, întâmplări, locuri şi oameni care i-au
marcat viaţa, cu suişurile şi coborâşurile ei. 

După ce face un elogiu satului Băh -
năşeni, comuna Pârjol. Judeţul Bacău, unde a
copilărit şi unde s-au născut toţi cei 13 copii
ai familiei Ion şi Ecaterina, autorul ne poartă
printr-o serie de  locuri care au însemnat
ceva pentru devenirea sa în viaţă, respectiv
Moineşti, Bacău, Câmpulung, Piteşti, Caracal,
Bucureşti, Craiova. 

În acest parcurs aflăm pe de o parte
şcolile absolvite, iar pe de altă parte locurile
în care au fost dislocate unităţile în care şi-a
dsfăşurat activitatea ca ofiţer al Armatei
Române. instituţie în cadrul căreia a
îndeplinit un număr însemnat de funcţii,
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unele de foarte mare răspundere, începând
cu cea de comandant de pluton tancuri, până
la cea de locţiitor şef de stat major de Armată. 

După ce aflăm date despre genealogia
numeroasei sale familii, o cunoaştem şi pe
doamna Mariana Purcaru, soţie iubitoare,
care şi-a sprijinit soţul în devenirea sa. 

Cartea cuprinde şi o serie de ,,portrete”
ale autorului,  care i-au fost făcute de o serie
de personalităţi militare şi civile, aspecte din
activitatea filialelor Dolj şi Bacău, precum şi
un interesant album foto.    

Felicitări !      

ŞI REVISTE...

GÂNDUL ANONIMULUI
Nr. 57-58 / 2015

I
ntrată în cel de al 13-lea an de existenţă,
revista ,,Gândul anonimului”  a supra -
vieţuit şi a evoluat de la număr la număr,

dovada în acest sens fiind şi cel de faţă, 

Tematica revistei este deosebit  de

variată, dată în primul rând de titlurile

materialelor cuprinse în paginile acesteia:

Comemorarea profesorului Nicolae Mazăre

(col.(r) Ion Mazere Luneanu); Lupi şi oi

(gl.bg.(r) dr. Gheorghe Vâduva); Glasul roţilor

de tren (gl,lt.(r) Ioan Bălăei); Învierea (Lu -

cian Gruia); Românii din Nord şi Nord-Vestul

Bulgariei (prof.dr.Nicu Vintilă); Drum spre un
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spaţiu ce pare suspendat în timp (Victor

Emanuel Tolan); Demonul din călimară şi

problematica zi de 23 august (Dan Gâju);

Războiul (im)previzibil (Ion Petrescu);

Români şi unguri: să ne cunoaştem mai bine

(dr. Gelu Neamţu);  Întâlnirea primei

promoţii cu 8 clase la Luna, după 50 de ani de

la absolvire (Livia Baciu Ţilea); Omul

sfinţeşte locul (Susana Ocolişan Mirică);

Teodor Toadere. Călător în lumea fascinantă

a abstractului matematic (Gheorghe Indre). 

Din cuprinsul revistei nu lipseşte

creaţia poetică. Iată şi câţiva dintre creatori:

Gheorghe Văduva, Victoria Milescu, Eduard

Zalle, Ilie Ardelean, Corneliu Cristescu.

Emil Lungeanu ne propune spre lectură

cărţile:  Amintiri de ceară de Anca Florentina

Popescu;  Biserica, lumină pentru cei însetaţi

de Preot.prof.dr.Dan Toader şi  Clepsidra cu

silabe de Georgi Cristu.

La rubrica ,,Incursiune  în  lumea  artelor

plastice” este  prezentat Maestrul Matei

Şerban Sandu.

VIAŢA NOASTRĂ
Nr.23;Septembrie 2015

N
umărul de faţă al revistei cu apariţie

variabilă, de cultură şi viaţă, a Casei

de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

,,Elena Cuza” Bârlad, instituţie din care fac

parte şi un număr însemnat de cadre militare

în rezervă şi în retragere, are ca moto ,,Spe -

ranţa, tinereţea vârstei a treia”,  şi este de di -

cat în cea mai mare parte  Zilei Inter naţionale

a Persoanelor Vârstnice. Am spune chiar că

acest număr este special, prin faptul că

fiecare pagină este specială,  aceasta

deoarece fiecare dintre ele şi toate la un loc

au ca subiect vârsta a treia.

Aprecierile care se fac persoanelor

vârstnice sunt dintre cele mai variate. Toate

însă converg spre faptul că toţi cei care fac

parte din această categorie şi-au făcut pe

deplin datoria şi continuă să şi-o facă,

militănd ca generaţiile mai tinere să

acţioneze cu mai multă răspundere, în

spiritul valorilor perene ale poporului român. 

Nu au fost ocolite nici lipsurile cărora

cei de vârsta a treia trebuie să le facă faţă.

Cum? O parte dintre acestea şi prin soluţiile

pe care acest număr al revistei le sugerează. 

Mulţumim domnului Serghei Coloşenco,

membru al colectivului de redacţie, care ne-a

trimis această frumoasă şi interesantă

publicaţie.       
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DINCOLO DE ORIZONTURI
Nr.1/ Noiembrie 2015

E
ditată de Asociaţia Diplomaţilor Mi -
litari în Rezervă şi în Retragere
,,Alexandru Ioan Cuza”, revista şi-a

propus să înfăţişeze în paginile sale opinii,
experienţe şi amintiri de pe frontul infor -
maţiilor pentru apărare

Numărul 1, (omagial) al revistei,
prezintă informaţii privind înfiinţarea şi
activitatea Asociaţiei precum şi rolul
acesteia în cultivarea şi dezvoltarea tra -
diţiilor diplomaţiei apărării

Aşa cum s-a subliniat şi la lansarea
aces tei reviste, care s-a  desfăşurat cu
prilejul împlinirii a 20 de ani de la în -
fiinţarea Asociaţiei Diplomaţilor Militari
în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza” şi a Zilei Cercetaşului Militar, în nu -
merele viitoare ale  acesteia vor fi publicate
materiale cuprin zând amintiri, analize, trăiri
la limită şi poveşti de viaţă, dincolo de
orizontul infor maţiilor pentru apărare, de
unde şi tillul ,,Dincolo de orizonturi” al
revistei. 

Bun venit în rândul publicaţiilor mili -
tare !

Felicitări Consiliului Editorial şi Cole -
giului de redacţie !   

General de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu

v



76 Rezerva  Oştirii  Române

A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” se
pregăteşte să sărbătorească la 25 octombrie
ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI, eveniment de
referinţă pentru istoria poporului român. 

În prag de sărbătoare a OŞTIRII ROMÂ -
NIEI, la 71 de ani de la eliberarea, la 25
octombrie 1944, a ultimei brazde de pământ
a părţii de Nord-Vest a ţării, răpită de
Ungaria horthystă, moment comemorativ
care dă semnificaţie însăşi Zilei Armatei, vă
rog să-mi îngăduiţi să deschid lucrările
REUNIUNII ştiinţifice şi camaradereşti de
astăzi şi vă rog să primiţi din partea
conducerii centrale a Asociaţiei, asigurarea
celor mai alese sentimente de preţuire, un
cald salut camaraderesc, însoţit de mesajul
de felicitare. 

Pentru cadrele militare în rezervă şi în
re tragere Ziua Armatei este o sărbătoare cu

mare încărcătură emoţională, este o
moştenire sacră şi de credinţă.

Vă rog să fiţi de acord să începem
aniversarea de astăzi cu un gest creştinesc şi
vă îndemn să aprindem în sufletele noastre
candela recunoştinţei şi să prezentăm
onorul solemn eroilor neamului românesc,
tuturor militarilor români care au căzut la
datorie cu dragoste faţă de ţară şi neam,
tuturor camarazilor noştri trecuţi în veşnicie
în timpurile trecute şi în cele prezente, în
teatrele de operaţii, să ne rugăm Bunului
Dumnezeu să-i odihnească în pace şi pentru
cinstirea memoriei lor, vă propunem să
ţinem un moment de reculegere. 

Ne propunem şi sperăm să reuşim ca
REUNIUNEA camaraderească de astăzi să se
etaleze ca o veritabilă manifestare a dra -
gostei faţă de Ţară, de neamul românesc şi

F ILE  DE  ISTORIE

Cuvânt de deschidere 
prezentat de domnul general (r) prof.univ.dr. MIHAI ILIESCU

STIMAŢI INVITAŢI, DOAMNELOR ŞI DOMNILOR, DISTINŞI CAMARAZI

În organizarea A.N.C.M.R.R., Sala de Festivităţi a Palatului Cercului Militar
Naţional a găzduit în ziua de 21 octombrie a,c,  Simpozionul dedicat aniversării
Zilei Armatei României, cu următoarea ordine de zi: 

1. Acţiunile Armatei Române în perioada 23 august-25 octombrie 1944
pentru eliberarea întregului teritoriu naţional;

2. Relaţiile de comandament româno-sovietice în perioada 23 august-25
octombrie 1944.  

3. Politica de apărare în contextul militar strategic actual. 
4 Stadiul implementării măsurilor de constituire pe teritoriul României a

Diviziei multinaţionale de sud-est şi a unităţii de integrare a forţelor NATO.
Cuvântul de deschidere şi de cel de închidere a Simpozionului au fost rostite

de domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu
Publicăm mai jos o parte dintre materialele prezentate la Simpozion.
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armata sa şi nu în ultimul rând al spiritului
de corp al rezervistului militar, pe fondul
îndreptăţit de omagiere a istoriei poporului
român şi a armatei sale.- Armata, cu cele
două componente de bază - Armata Activă şi
Armata de Rezervă, fiind un pilon important
în toate etapele de restrişte şi de progres ale
naţiei române. 

Mărturisec că este un privilegiu şi o
bucurie pentru mine, ca în nume personal şi
al conducerii centrale a Asociaţiei să anunţ
cu profund respect prezenţa distinselor
personalităţi:              

- Doamna Otilia Sava, secretar de stat în
M.Ap.N.; Domnul col.(r) Sorin Encuţescu,
membru al Asociaţiei, secretar de stat în
Ministerul Economiei ; Domnul gl.(r) dr.
Constantin Didulescu, prim-vicepreşedinte
al A.N.V.R.; Domnul gl.(r) prof.univ.dr. Vasile
Cândea, preşedinte al A.O.S.R.; Repre -
zentanţii Preşedinţiei României şi ai
Bisericii ortodoxe române, doamna col.(r)
Elena Cobuz şi preacuviosul Părinte Florin
Şerbănescu;  Reprezentanţii structurilor
centrale ale M.Ap.N. şi ale Categoriilor de
Forţe ale Armatei; Domnul ing. Preda
Nedelcu, preşedintele Federaţiei Pensio -
narilor din România şi vicepreşedinte al
C.N.P.V.; Consilierii locali ai Primăriei
Sectorului 2 al Capitalei; Membrii Corpului
de Consilieri Seniori, în frunte cu domnul
gl.(r) Nicolae Spiroiu, ex-ministru al Apărării
Naţionale; Preşedinţii structurilor asociative
similare din Sistemul de Apărare, Ordine
Publică şi Siguranţă Naţională; Domnni
gl.(r) Constantin Olteanu, prof.univ.dr.
Alexandru Duţu - Universitatea Spiru Haret.
Domnii gl.ing. Cristian Alexandru Eremia şi
col. dr. Cătălin Ticulescu, autori ai
comunicatelor ştiinţifice care vor fi
prezentate;  Reprezentanţii structurilor
afiliate şi ai celor cu protocol de colaborare;

Membrii aparatelor şi ai conducerii centrale
ale A.N.C.M.R.R., preşedinţii filialelor de
sector şi ai Judeţului Ilfov, a tuturor
participanţilor, adresându-vă urarea de bun
venit, asigurându-vă pe toţi de mulţumirile
cuvenite şi de cele mai alese sentimente
camaradereşti de preţuire. 

Este o onoare pentru noi toţi că la acest
moment comemorativ sunt prezenţi şi unii
participanţi activi ai vremurilor de acum 71
de ani, militari, astăzi veterani ai Armatei
Române, care şi-au făcut pe deplin datoria
faţă de ţară şi de neam, pe care Bunul Dum -
nezeu i-a ocrotit să reziste, cu demnitate şi
onoare, până în ziua de astăzi. Salutăm cu
onor ostăşesc pornit din inimile noastre pe
domnul gl.(r) Marin Badea Dragnea şi pe toţi
camarazii care îl însoţesc. 

Suntem îndreptăţiţi să apreciem că
prezenţa distinşilor noştri invitaţi asigură o
înaltă recunoaştere a reprezentativităţii
Armatei de Rezervă, mai ales a A.N.C.M.R.R.
,,Alexandru Ioan Cuza”, provenite din
activitate în M.Ap.N., o recunoaştere
autentică a specificităţii serviciului militar şi
a segmentului socio-profesional pe care îl
reprezintă Rezervistul Militar.  

Dorim ca prin comunicările ştiinţifice şi
informaţiile documentate de mare actualitate
care vor fi prezentate, să reamintim
momentele de referinţă ale participării
României şI Armatei sale la cel de Al Doilea
Război Mondial, dar să aducem la cunoştinţă
şi poziţia acestora şi în noul context
geopolitic european şi internaţional, precum
şi perspectivele Armatei Române în raport
cu evoluţia NATO.

Programul reuniunii este cel anunţat
de purtătorul de cuvânt, vicepreşedinte al
A.N.C.M.R.R., domnul gl.mr.(r) Victor
Constanda.               
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Î
n intervenţia noastră dorim să reamintim
într-o formă compactă, acţiunile care atestă
rolul decixiv al oştirii române în eveni -

mentele din august 1944, stăruind pe latura
concepţională, a conducerii la nivel strategic,
pe evidenţierea strălucitelor ei fapte de arme
săvârşite în luptele duse pentru eliberarea
întregului teritoriu naţional,  în perioada 23
august – 25 octombrie 1944. 

Actul de la 23 august 1944, rod al con -
sensului naţional al forţelor politice româneşti,
s-a pregătit şi produs în situaţia politico-
militară complexă care se crease datorită
puternicei ofensive a armatei sovietice asupra
trupelor româno-germane de pe frontal din
Moldova; de intensele bombardamente ale
aviaţiei anglo-americane la care era supusă
ţara; de faptul că preliminariile de armistiţiu nu
duseseră la niciun rezultat. În acele cir -
cumstanţe, în după amiaza zilei de 23 august
1944 regele Mihai I a procedat la areestarea
mareşalului Ion Antonescu şi a lui Mihai
Antonescu, precum şi a altor membri ai
guvernului, acţiune pregătită din timp.
Mareşalul Ion Antonescu şi Mihai Antonescu
veniseră în audienţă la rege pentru a-i
prezenta situaţia de pe front şi a-i supune spre
sancţionare hotărârile luate în şedinţa de
dimineaţă a Consiliului de Miniştri privind
prganizarea rezistenţei pe linia Carpaţii
Răsăriteni – zona fortificată Focşani-Nămo -
loasa-Galaţi-Dunărea maritimă şi evacuarea
generală a instituţiilor centrale din Bucureşti. 

Poporul român şi armata sa au luat
cunoştinţă de acest fapt în urma radiodifuzării
PRODLAMAŢIEI CĂTRE ŢARĂ a regelui, în care
se preciza că în acel moment ,,încetează lupta
şi orice act de ostilitate împotriva armatei
sovietice şi starea de război cu Marea Britanie şi

Statele Unite”,  ordonând armatei şi chemând
poporul ,,să lupte prin orice mijloace şi cu orice
sacrificii” contra celor ,,care s-ar fi împotrivit
hotărârii noastre liber luate şi care nu atinge
drepturile nimănui”. Mai departe, în document
se menţiona că ,,alături de armatele aliate şi cu
ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii,
vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de
la Viena, pentru a elibera pământul Transilva -
niei noastre de sub ocupaţia străină“. Procla -
maţia, care s-a bucurat de adeziunea întregului
popor şi a armatei, definea cu claritate noua
orientare politico-militară, respectiv migrarea
ţării noastre dintr-o coaliţie militară în alta,
ceea ce pentru români nu reprezenta o
premieră, fixa direcţiile de acţiune în viitor,
fiind o ezpresie elocventă a unităţii organice
dintre politică şi strategie. 

Pe plan politico-militar mai larg, actul de
la 23 august din România a avut un amplu şi
profund impact, precipitând evenimentele şi
comprimând sensibil durata războiului,
apropiind deci victoria Naţiunilor Unite. În
acelaşi timp, evenimentele din august 1944 din
România au reprezentt un factor esenţial în
dezagregarea sistemului militar german din
partea sud-estică a continentului.  

În situaţia politico-militară existentă la 23
august 1944, monarhul l-a numit pe generalul
Gheorghe Mihail,  şef al Marelui Stat Major.
Trecându-se imediat la acţiune, la orele 18
trupele din Bucureşti au fost alarmate prin
indicativul ,,PAJURA”, la orele 18,30 s-a
transmis indicativul ,,STEJAR EXTREMĂ
URGENŢĂ”, conform căruia trupele au ocupat
obiectivele stabilite din timp. În primul ordin
emis, cu valoare de directivă, şeful Marlui Stat
Major cerea să înceteze ,,orice subordonare a
comandamentelor şi unităţilor române faţă de

ACŢIUNILE ARMATEI ROMÂNE PENTRU
ELIBERAREA ÎNTREGULUI TERITORIU

NAŢIONAL
23 AUGUST – 25 OCTOMBRIE 1944

General-colonel (r) dr. CONSTANTIN  OLTEANU



79Rezerva  Oştirii  Române

comandamentele germane”, subliniind totodată
că din acel moment încetează ,,orice act de
agresiune împotriva forţelor sovietice”.

În seara zilei de 23 august, Marele Stat
Major a emis o nouă directivă operativă în care
erau prevăzute obiectivele strategice prioritare
care stăteau în faţa armatei române: 1.
Încetarea imediată a focului împotriva trupelor
Naţiunilor Unite (sovietice); 2. recuperarea
forţelor armatei române de pe frontal din Ba -
sarabia şi Moldova, în scopul ulterioarei lor
întrebuinţări în acţiunile vizând cucerirea Ar -
dealului de Nord şi eliberarea teritoriului na -
ţional de trupele germane”. Trupelor teritoriale
li se cerea să elibereze terenul din zona lor de
competenţă, să împiedice sosirea de ,,noi trupe
germane de peste Dunăre”, să închidă defileele
Munţilor Carpaţi, să împiedice retragerea
trupelor gemane la nord de munţi.

Rapiditatea cu care întreaga armată
română a răspuns noii orientări politico-
militară a ţării şi a încercat, într-o situaţie
militară extrem de complexă, acţunile militare
împotriva forţelor sovietice, desprinzându-se
din dispozitivul de luotă german şi declanşând
operaţiile militare împotriva Wehrmacht-uluia,
a  fost apreciată ca un eveniment unic în
istoria celui de Al Doilea Război Mondial.

Interpretând evenimentele din România
drept o lovitură de stat aventuristă, Berlinul a
trecut la represalii, deşi regele îi precizase lui
Manfred von Kilinger, în timpul audienţei din
seara zilei de 23 august, că trupele române nu
vor face dificultăţi forţelor germane ,,dacă se
vor abţine de la acte de ostilitate”. O percepţie
distinctă a dovedit-o generalul  Erich Hausen,
şeful misiunii germane pentru Armata de
Uscat, avertizând că ,,noul govern român
trebuie luat în serios’, deoarece în spatele
acestuia se afla ,,întregul popor român şi mai
ales întregul corp al generalilor”.Activitartea
agresivă a trupelor germane şi puternicele
bombardamente executate de aviaţia germană
asupra Capitalei, în perioada 24-26 august
1944, a determiat guvernul român ca, la 25
august să declare război Germaniei. În aceeaşi
zi, generalul Gheorghe Mihail a comunicat
trupelor că ,,armata germană a devenit singura
noastră inamică”, ordonându-le să treacă
imediat la ofensiva generală împotriva ,,tutu -

ror comandamentelor, unităţilor şi forma ţiu -
nilor de servicii germane, în scopul de a le
dezarma şi a le alunga peste frontieră în cel mai
scurt timp”.

Acţionând în mod unitar, cu fermitate,
pentru realizarea noilor obiective strategice,
armata noastră, cu un efectiv de peste 465.000
de militari, a lichidat rezistenţa trupelor
germane  de pe întreg teritoriul care  în acel
timp se afla sub autoritatea guvernului român.
În luptele purtate în Bucureşti şi împrejurimi,
pe  Valea Prahovei, în Bărăgan, Dobrogea, Olte -
nia, în porturile dunărene, în Bacău şi în părţile
sudice ale Transilvaniei, uniăţile armatei ro -
mâne, în perioada 23-31 august 1944  au
provocat inamicului pierderi cifrate la peste
61.000 de militari, ceea ce echivala cu efectivele
a şase divizii, au capturat 222 avioane, 438
nave fluviale şi maritime,  o mare cantitatre de
armament,  punând în evidenţă competenţa
comandamentelor de la toate eşaloanele,
precum şi înaltul spirit de vitejie al comba -
tanţilor. 

Este de subliniat că în perioada 23 august-
5 septembrie 1944 armata română a acţionat
pe baza ordinelor şi a directivelor coman -
damentului suprem naţional, singură, fără
niciun ajutor străin. 

În vederea creării condiţiilor necesare
pregătirii şi executării unei ofensive puternice
având ca obiectiv eliberarea întregului
teritoriu nţional, un rol foarte important l-a
avut operaţia strategică de acoperire a
frontierelor, pentru a interzice pătunderea
trupelor inamice la sud de linia vremelnică de
demarcaţie impusă prin Dictatul de la Viena
din 1940. Trupele Armatei I, comandată de
generalul Nicolae Macici, aflată în  dispozitiv de
luptă pe aliniamentul de demarcaţie, unităţile
teritoriale din zonă, cărora li se vor alătura
mari unităţi ale Armatei a 4-a, comandată de
generalul Gheorghe Avramescu, au respins
atacurile trupelor germane şi ungare care
încercau să ajungă la trecătorile Carpaţilor,
menţinând un cap de pod de circa 50.000  kmp,
la adăpostul căruia s-au putut concentra noi
forţe române şi sovietice în podişul transilvan. 

Ultimele acţiuni ale armatei române
pentru desăvârşirea eliberării întregului
teritoriu naţional s-au desfăşurat astfel: în
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seara zilei de 24  octombrie 1944. generalul
Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a
4-a a hotărât să-şi reorganizeze forţele pentru
a continua ofensiva în timpul nopţii. Corpul 2
armată a primit misiunea de a întoarce pe la
vest rezistenţele din Satu Mare, Corpul 6
armată  comandat de generalul Leoveanu
Emanoil, din care făcea parte şi Divizia 11
infanterie, comandată de generalul Rădulescu
Etgar, căruia peste un timp i se va atribui
numele de ,,CAREI” , avea misiunea să execute
cu majoritatea forţelor o dublă învăluire a
oraşului Carei, iar cu o parte a loe să atace
direct spre oraş. Prin atacuri dârze de noapte,
diviziile Corpului 6 armată au nimicit inamicul
de la sud de Carei şi, după un asalt impetuos,
executat în ziua de 25 octombrie, au eliberat
oraşul. Astfel, în dimineaţa zilei de 25
0ctombrie 1944 au fost eliberate ultimele
porţiuni ale pământului românesc răpit în
1940 prin Dictatul de la Viena. ,,După patru ani
de cumplită suferinţă şi împilare, se spunea în
Ordinul de zi  pe armată la 26 octombrie 1944,
stindardul libertăţii şi drepturilor noastre
nepieritoare îmbracă azi în sărbătoare oraşele
şi satele pângărite de urgia uzurpatorilor”.
Pentru înălţarea acestui glorios standard
tricolor, de la actul din 23 august şi pînă la
eliberarea ultimei brazde din pâmântul ţării au
dat jertfa de sânge 58.000 de ostaşi ai armatei
noastre. 25 octombrie va deveni  Ziua
Armatei Române.

În  continuare, armata română a partici -
pat la eliberarea Ungariei, cu 210000 de ostaşi,
din care a pierdut 42.000, a Cehoslovaciei, cu
aproape 250.000 de combatanţi, din care a
pierdut aproape 66.500, câteva mii de militari
români au contribuit la eliberarea unei
porţiuni din nord-estul Austriei.    

În  cele 208 zile de război, 23 august 1944
– 12 mai 1945, armata română a parcurs prin
lupte grele distanţa de la Marea Neagră până în
Boemia, 1700 km. Pe acest itinerar armata
română a pătruns peste 400 km în adâncimea
dispozitivului inamic, escaladând 10 masive
muntoase, forţând patru cursuri mari de apă,
eliberând 1722 localităţi, între care 31 oraşe.
Pentru faptele de arme săvârşite, peste
300.000 de militari români au fost decoraţi cu
ordine şi medalii de război româneşti,

sovietice, cehoslovace şi ungare. Aportului
uman i s-a adăugat o contribuţie economică
estimată la peste 1 miliard de dolari la cursul
anului 1938. 

Operaţiile la care a participat armata
română au pus cu pregnanţă în evidenţă
capacitatea comandamentelor, măiestria
cadrelor militare în organizarea şi conducerea
luptei, precum şi iscusinţa şi înaltele virtuţi ale
ostaşilor. Comandamentul naţional supreme a
rezolvat în timp oportun şi cu competenţă
probleme de bază care au condus la realizarea
succesului strategic, regruparea şi reorga -
nizarea forţelor în vederea trecerii lor la
ofensivă;  acoperirea frontierei de stat şi a
liniei de demarcaţie din Transilvania; coope -
rarea cu trupele sovietice; completarea efecti -
velor; instruirea rezervelor; organizarea trans -
porturilor; asigurarea materială, tehnică şi
medicală  a trupelor în condiţii deosebit de
grele. 

Oameni politici, conducători politici şi
militari, au apreciat contribuţia României la
victoria Naţiunilor Unite.  Din multitudinea lor
reproducem aprecierea mareşalului sovietic
Rodion Malinovschi care, subliniind calităţile
morale şi de luptă ale trupelor române,
capacitartea cadrelor de comandament,
menţiona: ,,Ca fost commandant al trupelor
Frontului 2 ucrainean îmi amintesc cu multă
satisfacţie de glorioasele fapte de arme
săvârşite de ostaşii români care, fără a-şi cruţa
forţele şi chiar viaţa, au luptat plini de curaj şi
bărbăţie pentru obţinerea victoriei; prin faptele
lor vitejeşti ei au contribuit la apropierea zilei
luminoase a victoriei”

Cu toate acestea, la Conferinţa de pace de
la Paris,  România nu a fost tratată ca un  cobe -
ligerant. Mai mult, Tratatul de pace a conţinut
prevederi grele în plan economic şi militar
pentru ţara noastră. 

În cel de Al Doilea Război Mondial armata
română a participat, în est şi în vest, la un
război de coaliţie, fiind aliată cu armate mari şi
puternice, luptând împotriva unor armate de
asemenea mari şi puternice, a luat parte la
grandioase bătălii care au intrat în patri -
monial artei militre universale. fapte din care a
extras preţioase învăţăminte care au îm -
bogăţit experienţa noastră militară.       
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P
e parcursul războiului dus de Romania
alături de Naţiunile Unite împotriva Ger -
maniei naziste şi Ungariei horthiste, rela -

ţiile de comandament şi cooperare de luptă ro -
mâno-sovietică au înregistrat numeroase as -
pecte pozitive (care sunt prezentate pe larg în
istoriografia şi memorialistica română), dar şi
multe situaţii tensionate în care aliatul sovietic
şi-a impus concepţia de ducere a luptei,
neglijând, ignorând şi prejudiciind deseori
interesele româneşti. De multe ori, misiunile de
luptă au fost stabilite fără consultarea coman -
danţilor români şi fără a ţine seama de situaţia
operativă sau de capacitatea combativă a marilor
unităţi, punând deseori comandamentele
române, în special pe cele superioare (Marele
Stat Major şi comandamentele de armată), în
poziţii de inferioritate şi provocând, uneori, mari
pierderi umane.  

Problema a constat în  atitudinea guvernului
şi a Înaltului comandament sovietic faţă de
România, pe care nu au considerat-o stat aliat, ci
ocupat, în pofida avantajelor strategice pe care i
le adusese trecerea de partea Naţiunilor Unite.
Aceasta în pofida concepţiei şi atitudinii
guvernului şi Înaltului comandament român, care
au încercat să creeze cele mai bune condiţii coo -
perării cu comandamentele şi trupele sovietice,
pentru îndeplinirea viitoarelor misiuni care
reveneau armatei române, relevantă în acest
scop fiind precizarea făcută de  generalul
Gheorghe Mihail, şeful Marelui Stat Major, în
Directiva operativă din 23 august 1944, conform
căreia atitudinea faţă de trupele Naţiunilor Unite
(sovietice) trebuia să fie ,,prietenoasă, fără a
cădea în servilism”.

În conformitate cu această concepţie şi cu
conţinutul Proclamaţiei regale, care cerea ca
militarii sovietici să fi primiţi ,,cu  încredere”,
documentele militare emise în seara zilei de 23
august 1944 şi în perioada următoare, pre ve -
deau încetarea luptelor şi a oricăror acte de

agresiune împotriva forţelor sovietice, dar şi
opunerea de rezistenţă în faţa ,,oricăror încercări
de dezarmare, chiar cu orice sacrificiu”. Situaţia
de pe frontul din Moldova nu a mai permis însă
acest din urmă lucru.  Dacă la unele coman -
damente dislocate în nordul Moldovei s-a reuşit
stabilirea unor relaţii de comandament normale,
în multe situaţii parlamentarii români au fost
arestaţi sau, în cel mai fericit caz, nu au fost luaţi
în seamă. Rezultate nesatisfăcătoare s-au
înregistrat şi în tratativele duse de reprezentanţii
guvernului român şi ai Marelui Stat Major.  

În total dezacord cu viziunea românească,
sovieticii au adoptat o atitudine agresivă, în
majoritatea situaţiilor, interzicând categoric
orice discuţie cu reprezentanţii armatei române
în vederea stabilirii modalităţilor de cooperare.
Ordinele în acest sens au fost emise de la
Kremlin, generalul R.I. Malinovski (viitor
mareşal), ordonând trupelor, la 24 august 1944,
ora 16.00, să nu se acorde atenţie ,,faţă de nici un
act al inamicului”, să-şi îndeplinească ,,strict mi -
siu  nile de luptă”, să ,,nu primească nici un par la -
mentar” şi să nu intre ,,în tratative”.  Câteva ore
mai târziu (21.15), I.V. Stalin şi mareşalul Ti -
moşenko, semnau ordinul care prevedea: ,,1.
Trupele Fronturilor 2 şi 3 ucrainene vor continua
mi  siunile stabilite prin directivele Cartierului Ge -
neral al Armatei, neluând în seamă nici o de cla ra -
ţie a românilor despre încetarea acţiunilor
militare”.

Aşa a fost posibilă drama pe care au trăit-o
militarii români pe frontul din Moldova, fiind
dezarmaţi de trupele sovietice, deşi încetaseră
operaţiile militare şi doreau să lupte pentru
eliberarea Transilvaniei, în timp ce, în restul ţării
celelalte trupe române eliminau singure
prezenţa militară germană şi făceau posibilă, la
30 august 1944, intrarea trupelor sovietice în
Bucureşti,  în formaţie de paradă, cu orchestra în
frunte,  aşa cum a cerut  R.I.Malinovschi la 30
august 1944 şi nu prin lupte, aşa cum s-a
raportat ulterior la Moscova şi cum a fost
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prezentată situaţia multă vreme şi memo -
rialistică şi istoriografie. Numărul militarilor
români dezarmaţi  oscilează în documentele
româneşti între 60.000 şi 160.000, cifra maximă
fiind emisă de Comisia Română pentru Aplicarea
Armistiţiului în ianuarie 1945. Comandamentele
sovietice au recunoscut internarea a circa 26 000
- 40 000 de militari români. Indiferent însă câţi
au fost, măsura a fost abuzivă şi de neacceptat în
condiţiile în care armata română încetase luptele
şi îşi manifestase cu hotărâre dorinţa de
cooperare cu trupele sovietice. 

Intervenţiile autorităţilor militare şi civile
române pentru încetarea acestei situaţii de
neconceput au avut rezultate minime, după
multe insistenţe reuşindu-se eliberarea (16
septembrie 1944) doar a 3 generali, 18 ofiţeri  şi
22 de gradaţi şi soldaţi. Mai mult, trupele sovietice
au capturat pe frontul din Moldova şi  importante
cantităţi de armament (290 tunuri, 222 arun că -
toare de mine, 146 mitraliere, 659 puşti mitra -
lieră etc.). Unii dintre militarii români nu au
acceptat dezonoarea dezarmării, preferând să se
sinucidă. Aşa a procedat  generalul Hugo Schwab,
comandantul Corpului 7 armată, care la 24 au -
gust 1944, în momentul în care fusese înconjurat
de militarii sovietici, în apropiere de Humuleştiul
lui Creangă, şi-a tras un glonte în tâmplă.
Sinuciderea sa nu a fost un act de laşitate, de frică
sau de refuz de a lupta împotriva germanilor
deoarece în dimineaţa aceleeaşi zile declarase că
va executa întocmai ,,ordinele şi dispoziţiile
comandamentului şi guvernului român”.

În mod asemănător şi la Marea Neagră, în loc
ca surpriza să apară din partea germanilor,
aceasta s-a produs din partea aceluiaşi aliat
sovietic. Adoptând aceeaşi atitudine agresivă,
comandamentele sovietice au cerut şi au impus în
mod ultimativ sechestrarea navelor de război
române şi dezarmarea echipajelor care începu -
seră lupta cu germanii, în timp ce aviaţia sovietică
a continuat să bombardeze porturile româneşti,
în pofida faptului că artileria antiaeriană română
nu a ripostat. Explicaţiile, protestele şi cererile co -
mandamentelor române, inclusiv ale reprezen -
tanţilor guvernului, nu au mai contat. În acest
context, Statul Major al Marinei a ordonat
punerea navele de dispoziţia sovieticilor. Cu toate
că monitoarele erau angajate în luptă cu navele
germane, acestea au fost obligate să-şi întrerupă
misiunile de luptă (între Olteniţa şi Turnu Mă -
gurele) şi să se deplaseze spre Brăila (apoi la
Reni), unde au intrat (împreună cu alte nave ro -
mâneşti) în subordinea şi în posesia Coman -

damentului sovietic, la cererea expresă şi
ultimativă a acestuia. 

Acelaşi caracter imperativ l-a avut şi cererea
amiralului F.I. Oktiabrski, comandantul Flotei
sovietice din Marea Neagră, care a adresat (29
august 1944)  contraamiralului Horia Măcellariu,
comandantul Forţelor Navale maritime române,
un ultimatum, care prevedea ca ,,toată flota
românească de război şi auxiliară să fie mutată la
Sulina şi predată Comandamentului maritim
sovietic” în aceeaşi zi până la orele 12, în caz de
,,refuz” sau de ,,neprimire a răspunsului”, flota
sovietică urmând să înceapă ,,atacul flotei şi a
bazei dvs. de pe mare şi din aer”.  

Atitudinea sovieticilor dovedea clar (aşa cum
consemna la 30 august jurnalul de operaţii al
Comandamentului Forţelor Navale maritime), că
noii aliaţi ,,ne consideră încă inamici, sau o ţară
care a capitulat fără condiţii”. Aprecierea avea să
fie confirmată şi de contraamiralul Azorov, care -
la scurt timp după intrarea primelor motoca -
noniere sovietice în portul Constanţa - a cerut
(între altele) instalarea a câte unui ofiţer con -
trolor sovietic la fiecare navă, interzicerea miş -
cării navelor româneşti în port sau ieşirea lor în
larg, instalarea unui comandament sovietic în
oraş, blocarea tuturor carburanţilor, controlulu
tutor materialelor din depozite, precum şi
,,automobile şi locuinţe în port pentru o mie de
militari şi pentru comandant o vilă care să nu aibă
nici o altă casă împrejur

Natura raporturilor cu noul aliat sovietic avea
să fie precizată cu claritate de comandamentul
sovietic în dimineaţa zilei de 30 august 1944,
când locotenent-comandorului Boris Leviţki,
ofiţer de legătură al comandantului Forţelor Na -
vale Maritime române şi al Teritoriului Dobrogei,
i s-au pus în vedere următoarele: ,,Sovieticii sunt
în Constanţa în calitate de învingători”.  Afirmaţia
a fost confirmată în după-amiaza aceleeaşi zile
prin replica contraamiralului Azorov: ,,Nu există
miniştri români când te chem eu” (la explicaţiile
contraamiralului Horia Măcellariu că nu putuse
participa la trecerea în revistă a trupelor datorită
sosirii în oraş a subsecretarului de stat R.
Georgescu). 

Măsurile abuzive au culminat cu dezarmarea
navelor şi internarea echipajelor româneşti (5
septembrie 1944), navele române de război
luând ruta porturilor caucaziene, pavilionul
naţional schimbat cu cel sovietic, iar marinarii
dezarmaţi şi umiliţi. Asemenea generalului Hugo
Schwab, căpitanul comandor Alexandru Dum -
bravă, comandantul  Escadrilei de distrugătoare,
s-a sinucis ,,la năvălirea ruşilor la bordul navei
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comandant al Escadrilei de distrugătoare, N.M.S.
Regina Maria”.

Un alt moment relevant pentru modul în care
sovieticii şi-au impus punctul de vedere în faţa
autorităţilor statale şi militare române l-a
reprezentat preluarea mareşalului Ion Antonescu
(31 august 1944), generalul A.H. Tevcenkov,
avertizând că  ,,în caz contrar vom face aceasta
fără voinţa dumneavoastră, dar aceasta va fi mai
rău pentru dumneavoastră”. Prin aceleaşi pro -
cedee, la 2 septembrie 1944, generalul Gorohov a
impus românilor predarea generalilor germani
capturaţi de români, cu toate că generalul Aurel
Aldea, ministru de Interne, declarase că ,,guvernul
român consideră acest lucru de nedorit”. Ulterior
aveau să fie preluaţi majoritatea prizonierilor
ger mani capturaţi de armata română în Cam -
pania din Vest, deşi acest lucru nu era prevăzut în
Convenţia de armistiţiu din 12 septembrie 1944
şi era în contrazicere cu toate regulile
internaţionale.  

Cu toate că Marele Stat Major român a dorit
ca armata română să lupte într-un sector propriu
şi sub comandament naţional - şi a făcut
cunoscut în repetate rânduri acest lucru, înaintea
semnării Convenţiei de armistiţiu, între 5 – 7
septembrie 1944), mareşalul R.I. Malinovski şi-a
subordonat  toate marile unităţi române opera -
tive, generalului Gheorghe Mihail (şeful Marelui
Stat Major român) nemai rămânându-i decât să
transmită ordinele de subordonare. Ca urmare a
subordonării a câte unei armate române unei
armate sovietice a rezultat o structură de
comandament denumită ,,grup de armate” al
cărui comandant era comandantul armatei
sovietice respective, care emitea ordine şi
dispoziiţii prin intermediul statului major
propriu (sovietic). Concomitent, pe lângă fiecare
unitate şi mare unitate română au fost numiţi
ofiţeri sovietici, fără ca acest procedeu să fie
aplicabil şi părţii române.

La 12 septembrie 1944, subordonarea a fost
oficializată prin Convenţia de armistiţiu din 12
septembrie 1944, care a prevăzut că ,,operaţiile
militare din partea forţelor armate române, in -
clusiv forţele navale şi aeriene, împotriva Ger -
maniei şi Ungariei vor fi purtate sub conducerea
înaltului Comandament Aliat (sovietic)”. Modul în
care s-au comportat ulterior comandamentele
sovietice a afectat grav competenţele Marelui Stat
Major, care a fost privat de orice atribuţii
operativ-strategice, rămânând doar cu sarcini de
aprovizionare, completare a pierderilor, instruire
a trupelor din interior etc. 

În dezacord total cu prevederile Convenţiei
de armistiţiu din 12 septembrie 1944, Comisia
Aliată de Control (partea sovietică), profitând de
neimplicarea părţilor americană şi engleză, a

impus, după multe presiuni, Protocolul militar
din 26 octombrie 1944, care avea să ducă la
desfiinţarea unui număr considerabil de unităţi
şi mari unităţi române şi la demobilizarea
personalului militar. După ce menţiona unităţile
şi marile unităţi române care participau la
operaţiile militare de pe front, Protocolul militar
româno-sovietic din 26 octombrie 1944 a
prevăzut desfiinţarea comandamentelor Armatei
3, ale Corpurilor 1 şi 3 armată, al Corpului de
cavalerie şi al trupelor motomecanizate, precum
şi a 10 divizii de infanterie şi de munte, o divizie
motomecanizată şi trei divizii de cavalerie.
Concomitent trebuiau demobilizate la ,,efective de
pace” comandamentele Corpului 5 armată şi al
trupelor de munte, precum şi trei divizii de
infanterie sau de munte. 

În perioada care a urmat,  Comisia aliată
de Control  (partea sovietică)  a  impus armatei 
române neangajată în operaţii militare noi
servituţi, care au vizat chiar cadrul general al
oştirii, structura organizatorică a unităţilor,
sistemul de mobilizare, capacităţile de producţie
militară. În faţa acestor abuzuri, Marele Stat
Major a apărat cu demnitate prestigiul armatei,
generalul Nicolae Rădescu arătând, într-un
document înaintat Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri,  la 28 noiembrie 1944, că toate acestea
reprezentau ,,atingeri aduse direct atât suve -
ranităţii, cât şi independenţei naţionale”.  

Diferenţe de vederi au apărut şi în ceea ce
priveşte concepţia luptei şi modul de acţiune, în
unele situaţii consecinţele fiind tragice pentru
militarii români. Relevantă din acest punct de
vedere  a fost situaţia de la Dealul Sângeorgiu,
unde insistenţa comandamentului sovietic de a
cuceri această înălţime prin atacuri frontale, fără
a pune la dispoziţie mijloacele de întărire
necesare (aviaţia, artilerie, tancuri etc.) a făcut ca
Armata 4 română să înregistreze, într-o perioadă
de timp scurtă (în special între 22 şi 29 sep -
tembrie) pierderi umane foate mari, care au fost
apreciate (30 septembrie 1944) de genenralul
Gheorghe Avramescu  la 6 753 militari (897
morţi, 4 118 răniţi şi 1 738 dispăruţi).   

În pofida acestei situaţii, necesitatea coo -
perării pe câmpul de luptă a determinat corpul de
comandă al armatei române să continue
eforturile în vederea realizării unei conlucrări efi -
ciente. În pofida numeroaselor abuzuri săvârşite
de comandamentele sovietice, pe teren, în multe
locuri (la Ploieşti, în trecătorile Carpaţilor
Orientali, la nord de Braşov, pe Mureş, în Banat,
Crişana şi pe direcţia Turda-Carei), cooperarea
de arme a fost eficientă, contribuind la
înfrângerea trupelor germane şi ungare din
partea de nord-vest a României.
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Î
n luna septembrie 2014, pe timpul Summit-

ul din Ţara Galilor, şefii de stat şi de guverne

au aprobat Planul de acţiune pentru

creşterea capacităţii operaţionale a Alianţei . 

În linii mari, Planul de acţiune al Alianţei

tratează liniile de adaptare strategică agreate de

statele membre, ţinând cont  de evoluţiile

politico-militare din vecinătatea estică şi

ulterior de cele de pe flancul sudic şi prevede

atât măsuri de reasi gurare a Aliaţilor estici, cât

şi măsuri de adaptare pe termen mediu şi lung

a NATO la provocările actuale pe linie de

securitate.

Drept urmare, România şi-a asumat

înfiinţarea a două comandamente NATO pe

teritoriul naţional, respectiv Divizia
Multinaţio nală de Sud Est şi Unitatea de
Integrare a Forţelor NATO.

La data de 9 iunie 2015, prin Ordinul  nr.

MS 55 al ministrului apărării naţionale, s-a

ordonat ca începând cu 1 septembrie 2015

Comandamentul Diviziei 1 Infanterie „DACICA”

să se transforme în Comandamentul Diviziei

Multinaţionale Sud – Est.  Ulterior, în data de  23

iunie 2015, prin Hotărârea Parlamentului nr.

32/2015 s-a aprobat înfiinţarea pe teritoriul

României a comandamentelor NATO.

Aflat sub conducerea Comandamentului

Forţelor Întrunite Napoli (JFCNP), Comanda -

mentul Diviziei Multinaţionale Sud - Est (HQ

MND-SE) va trebui ca, începând cu anul 2018,

să fie în măsură să asigure comanda şi

controlul unei operaţii NATO de tip Art. 5 -

Apărare Colectivă, pentru a contribui în acest

fel la consolidarea flancului estic al Alianţei, la

securitatea terito riului şi populaţiei statelor

membre. Activarea MND-SE HQ este
planificată a se desfăşura în luna decembrie
2015, iar atingerea capacităţii operaţionale
iniţiale este planificată a se declara în luna
iunie/iulie 2016. Conform documentelor

agreate, acest comandament va fi încadrat cu

militari români în proporţie de 75% şi cu

militari din ţările NATO în procent de 25%.

Lucrările pentru înfiinţarea acestei

structuri sunt în plină derulare şi se desfăşoară

în conformitate cu planurile întocmite de

România şi agreate de NATO.   

În baza aceloraşi angajamente naţionale,

Unitatea de Integrare a Forţelor NATO (NFIU) a

fost activată oficial de către Alianţă la data de

01.09.2015.

Unitatea de Integrare a Forţelor NATO
este o structură care asigură prezenţa unor

elemente multinaţionale de comandă şi

control/ C2 în Flancul Estic al Alianţei. În

principiu, unitatea pe care o conduc trebuie să

identifice reţeaua logistică, rutele pentru

transport şi infrastructura de sprijin necesară

în scopul asigurării dislocării, în timpul cel mai

STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR 
DE CONSTITUIRE PE TERITORIOUL

ROMÂNIEI A DIVIZIEI MULTINAŢIONALE 
DE SUD-EST ŞI A UNITĂŢII DE INTEGRARE 

A FORŢELOR NATO
Colonel  CĂTĂLIN  TICULESCU

Comandantul Unităţii de Integrare a Forţelor NATO din România
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scurt, a forţelor NATO  în regiune.   

NFIU-rile sunt structuri de comandă şi

control, înfiinţate pe teritoriul a şase state din

flancul estic al Alianţei: Bulgaria, Estonia,

Letonia, Lituania, Polonia şi Romania.

Comandamentele de acest tip vor avea

misiunea de a facilita dislocarea rapidă,

asigura-rea intrării în luptă, coordonarea

grupului pre cursor şi a unităţilor NATO

desemnate, în spri jinul desfăşurării operaţiilor

de tip Art. 5 sau al planificării de exerciţii

multinaţionale.

Structura NFIU este încadrată cu apro -

ximativ 40 militari, din ţările membre NATO,

este o structură JOINT în organizare, afiliată la

un comandament înfiinţat la solicitarea

naţiunii gazdă; naţiunea gazdă asigură

infrastructura necesară, sprijin familial şi

protecţia forţei.

Controlul operaţional al acestei struc -

turi de comandă-control este asigurat, până în

luna iunie 2016, de către coman damentul

NATO de la Napoli, urmând ca după acea dată,

controlul operaţional să fie asigurat de către

COMANDAMENTUL DIVIZIEI MULTI NAŢIO -

NALE SUD-EST.

Încadrarea NFIU este realizată cu

personal român  (26 posturi + 1 rotaţional) şi

personal internaţional (15 posturi). Ca

microstructuri putem menţiona: grupul de

comandă, incluzând consilierii comandantului

J1/8-Personal&Financiar, J2-Informaţii,

J3/5/7-Operaţii/Planuri /Instruire, J4-

Logistică, J6-Comunicaţii şi Informatică.

*

Prezenţa unor structuri NATO pe teri -

toriul naţional reprezintă un element strategic

care consolidează poziţia României de fur -

nizor de securitate în regiune.

De asemenea, reprezintă un act de

asumare naţională, de voinţă politică şi

capacitate militară, care marchează trecerea la

o etapă mai complexă a prezenţei Euro-

Atlantice pe teritoriul Aliaţilor. 

Scopul acestor comandamente este de a

facilita procesul de planificare colectivă a

apărării între ţările membre NATO, de

organizare a unor exerciţii întrunite în cadrul

NATO, precum şi de asigurarea sprijinului ţării

gazdă pentru dislocarea rapidă a unor forţe

NATO în zona de responsabilitate a co -

mandamentului.                                                                                           

Constituirea acestor comandamente în

România se înscrie în măsurile luate de Alianţa

Nord-Atlantică ca răspuns la modificarea

situaţiei de securitate din regiune şi are ca

scop îmbunătăţirea capacităţii Alianţei de a

răspunde concret şi decisiv oricărei acţiuni

ostile împotriva României sau a oricărui Stat

membru NATO

Prezenţa acestor comandamente pe

teritoriul României transmite un mesaj clar

către orice potenţial agresor: orice agresiune
împotriva României ca ţară membră NATO
va rezulta într-un răspuns militar decisiv
din partea tuturor celor 28 de membri ai
Alianţei

Constituirea Unităţii de Integrare a

Forţelor NATO şi a Diviziei Multinaţionale Sud-

Est, alături de creşterea importantă a

numărului de exerciţii naţionale şi multi -

naţionale din acest an, reprezintă răspunsul

ferm, angajamentul solid şi contribuţia

consistentă a României la efortul Alianţei

Nord-Atlantice în a demonstra că dispune de

capabilităţile necesare pentru a răspunde

oricărei ameninţări de securitate împotriva

membrilor săi.

NOTĂ:

Divizia Multinaţională de Sud-Est a fost

activată în ziua de 01.12.2015
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E
ste un privilegiu şi o onoare pentru mine ca
în nume personal şi al conducerii
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” să

reiterez tuturor celor prezenţi respectuoase şi
sincere mulţumiri pentru participare, să
reînnoiesc sentimentele noastre de stimă şi
preţuire camaradereşti. 

Dorim să gratulăm pe toţi cei care au
contribuit direct şi eficient la organizarea şi
desfăşurarea acestui moment aniversar, domi -
nant prin valoarea comunicatelor prezentate. 

Menţionez că ne-am bucurat de solicitu -
dinea Comandamentului Logistic Întrunit,
Cercului Militar Naţional, Ansamblului Artistic al
Armatei şi autorilor comunicărilor ştiinţifice

Ne exprimăm speranţa continuării acestor
fructuoase relaţii de colaborare, având convin -
gerea că specificitatea armatei active şi de re -
zervă va fi în continuare apreciată şi recu -
noscută. 

Ne face plăcere să credem că reuniunea
aniversară de astăzi s-a etalat ca o veritabilă
manifestare a dragostei faţă de Ţară, de neamul
românesc şi de Armata sa şi nu în ultimul rând a
spiritului de corp al rezervistului militar român,
dar şi ca un prilej de socializare pentru cadrele
militare în rezervă şi în retragere, pensionari şi
persoane vârstnice, de întărire a solidarităţii
camaradereşti între generaţiile active şi ale
pensionarilor militari.

În contextul acestei sărbători se cuvine,
alături de venerarea veteranilor de război, să
aducem omagiul nostru, cu mândrie şi
recunoştinţă cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, tuturor pensionarilor militari care au
fost prezenţi cu trup şi suflet la marile realizări
ale României moderne şi împreună cu eşalonul
întâi al Armatei, ai cărei reprezentanţi sunt as -
tăzi aici, şi-au adus aportul hotărâtor la instau -
rarea statului de drept şi a democraţiei în Ro -
mânia, având o contribuţie determinantă la
accederea Ţării în alianţa Nord-Alantică şi în U.E.

În numele tutror membrilor A.N.C.M.R.R., al
tuturor pensionarilor militari, ne exprimăm
speranţa că segmentul socio-profesional pe care
îl reprezentăm-element de bază al Componentei
de Rezervă a Armatei Române va fi respectat şi
apreciat în continuare ca un segment socio-
profesional distinct în România, aşa cum,de
altfel, este recunoscut şi apreciat în toate ţările
NATO şi U.E.

Să nu uităm că A.N.C.M.R.R. şi-a asumat
tradiţional şi statutar menirea de cultivare a
valorilor civice ale Statului de drept, contribuţia la
dezvoltarea relaţiilor cadrelor militare active, în
rezervă şi în retragere cu societatea civilă,
sprijinirea comunităţii locale. 

Reamintim că încă din 1864, domnitorul
Principatelor Române Unite cerea rezerviştilor
să-şi valorizeze experienţa profesională şi etica
morală, să-şi continue prestaţia în folosul
armatei, să-şi asume responsabilităţi în admi -
nistraţie şi să acceadă în parlamentul ţării. 

Se bizuia, fireşte, pe valorile morale în care
erau formaţi militarii, pe experienţa şi capa -
bilităţile lor organizatorice şi pe spiritul riguros
care-i caracteriza. 

Nu pot să închei fără a reaminti, odată cu
îndemnul la înţelepciune şi unitate structurală şi
de corp, că liantul care a unit întreaga armată
română în decursul istoriei şi care ne uneşte şi
acum, în cuget şi simţiri, este jurământul sfânt
faţă de ŢARĂ şi NEAM şi anume: 

,,Jur credinţă patriei mele, România,  Jur
să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii

Jur să respect Constituţia, legile ţării şi
regulamentele militare. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.  
Acest jurământ nu poate fi ignorat şi nici

anulat, el  trebuie să fie punctul de plecare al
oricărei dezbateri şi măsuri referitoare la
obligaţiile şi drepturile celor care fac parte din
Armata Română, cu cele două componente de
bază – Armata Activă şi Armata de Rezervă. 

Având asentimentul tuturor rezerviştilor
proveniţi din Ministrul Apărării Naţionale şi din
întregul sistem de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, cu înalta demnitate şi
responsabilitate militară şi românească, ne
angajăm în faţa dumneavoastră şi a Ţării că ne
vom îndeplini obligaţiile asumate, să fim totodată
gata la datorie când ,,goarna va suna şi ţara o va
cere”. 

În încheiere adresăm sincere felicitări
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
tuturor militarilor activi şi în rezervă, întregului
personal al Armatei Române, dorindu-le lor şi
dumneavoastră celor prezenţi, multă sănătate şi
împliniri.

La Mulţi Ani – Armatei Române! Fie ca
Bunul Dumnezeu să ne ocrotească cu Graţia-I
Divină!

Cuvânt de încheiere  
prezentat de  domnul gl.(r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu 

ONORAT PREZIDIU, DISTINS AUDITORIU,
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T
erorismul a devenit cel mai îngrijorător risc,
din categoria celor asimetrice, la adresa se -
curităţii naţionale, europene şi internaţionale. 

Extinderea conflictelor etnice şi confesionale din
Orientul Mijlociu şi cronicizarea instabilităţii în
Nordul Africii au favorizat, în ultimii ani, inten -
sificarea activităţii grupărilor teroriste, în special ale
celor fundamentalist-islamice de sorginte wahhabită
şi jihadistă care,  prin motivaţie, obiec tive, forme de
manifestare, consecinţe şi tendinţe, se profilează ca
un pericol cu reverberaţie mondială, mai ales pentru
ţările democratice. Exemplul cel mai sugestiv al unei
astfel de entităţi teroriste este reţeaua Statului
Islamic. 

Prin tendinţele sale acesta ar putea fi numit
,,Islamofascism”, datorită similitudinilor existente
între actuala mişcare islamistă-jihadistă şi nazism –
dorinţa de a domina lumea, credinţa în supe -
rioritatea religiei / culturii lor, care ar legitima domi -
naţia globală a acestora, ura faţă  de alte religii şi
culturi, în special cele de sorginte occidentală. 

Ce vrea Statul Islamic ? Vrea refacerea prin forţă
şi teroare a Marelui Califat şi convertirea întregii
lumi la Islam. Practicând o tactica de la slab la
puternic, care se dovedeşte a fi rentabilă, această
nouă mişcare teroristă recunoaşte ca idealuri asasi -
natele, bombele, distrugerile, precum şi democraţia
tunului şi mitralierei, în vederea răsturnării
regimurilor ,,fără Dumnezeu” şi înlocuirea lor cu cel
islamic. 

Situaţia este agravată de accentuarea tendin -
ţelor extremiste ale populaţiei din statele musul -
mane şi a sprijinirii de către aceasta a exponenţilor
terorismului practicat de Statul Islamic şi nu numai,
fapt care se constatată în ultima perioadă.

Cu toate că se pronunţă vehement împotriva
modernizării şi globalizării, Statul Islamic foloseşte
avantajele oferite de acestea, preluând din civilizaţia
modernă cele mai perfecţionate instrumente tehno -
logice, de la arme până la mijloace de comunicare/
propagandă, tocmai pentru a o distruge, 

Devenit rapid un pol al jihadismului, Statul
Islamic practică apologia violenţei generalizate, fiind
astfel considerat cea mai mare ameninţare teroristă

a momentului.  În urma acţiunilor sale rămâne
moarte, haos şi teroare, aşa cum s-a petrecut recent
în capitala Franţei – Paris. 

O analiză fie şi succintă a ceea ce s-a întâmplat
în Paris, ne înfăţişează o realitate conform căreia
adoptarea celei mai radicale forme a Islamului se află
nu numai în Irak, Siria, Afganistan etc.,  ci şi pe
continentul european.

Dintre factorii interni care au contribuit la
radicalizarea unei părţi a musulmanilor rezidenţi în
aceste state menţionăm: sărăcia şi şomajul în rândul
musulmanilor, marginalizarea şi discriminarea
socială, rigiditatea musulmanilor faţă de cultura şi
valorile occidentale, precum şi lipsa sentimentului
identităţii. 

Sărăcia şi lipsa locurilor de muncă au creeat în
rândul musulmanilor din Occident un ,,rezervor al
nemulţumiţilor”, din care extremiştii îşi recrutează
elemente noi.

După Al Doilea Război Mondial, Europa
Occidentală a devenit principala destinaţie a
populaţiei musulmane aflate în căutare de locuri de
muncă sau care se opunea situaţiei existente în
ţările lor, politicilor sociale şi economice practicate de
guvernele acestora. 

Majoritatea musulmanilor au ajuns în Europa în
anii ‘50 – ’60, ca muncitori, pentru a completa
necesarul de forţă de muncă din aceste ţări. Ei aveau
slujbe slab plătite, beneficiau de un sistem educaţio -
nal inferior celui obişnuit în ţările occidentale şi
trăiau în ghetouri. 

Creşterea şomajului în societăţile occidentale a
dat o lovitură puternică acestor comunităţi cu un
nivel de educaţie şi pregătire profesională scăzut. 

Extremismul Islamic a fost alimentat şi de
sentimentul frustării pe care l-au simţit copii
emigranţilor aflaţi la a doua şi a treia generaţie în
aceste ţări. Ei au fost mulţumiţi să primească slujbe
chiar modest plătite şi au fost acceptaţi atât timp cât
îndeplineau munci pe care cetăţenii occidentali nu
erau dispuşi să le presteze. În plus, populaţia
occidentală a crezut că, într-un final, aceştia se vor
întoarce în ţările lor de origine. Beneficiind de
legislaţia europeană, care permitea reunificarea

PROBLEME DE  INTERES

STATUL ISLAMIC ŞI-A ÎNTINS
TENTACULELE ŞI ÎN EUROPA

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE  CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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familiilor şj confruntându-se cu lipsa de oferte de
muncă în ţările lor de origine, aceştia au rămas în
ţările europene. În loc să se integreze, majoritatea au
format comunităţi separate, enclave musulmane, în
interiorul societăţilor occidentale, conduşi de dorinţa
de a-şi menţine obiceiurile culturale şi religioase. 

Dintre factorii externi care au contribuit la
radicalizarea, într-o măsură însemnată, a comu -
nităţilor musulmane în Europa Occidentală reţinem
războiul din Irak şi Afganistan, precum şi bombar -
damentele executate de coaliţie în Siria, musulmanii
fiind astfel  ,,umiliţi” pe pământul islamului, cea ce
reprezintă o importantă cauză  de radicalizare a
acestora.   

Un rol important în procesul de radicalizare a
populaţiei musulmane îl are Internetul. Acesta
conţine o literatură bogată, menită să îndoctrineze
simpatizanţii Jihadului şi să îi reasigure pe jihadiştii
déjà îndoctrinaţi de legitimitatea misiunii lor. Prin
această literatură se poate începe reeducarea
culturală pe Internet prin decreditarea atât a
valorilor occidentale actuale, cât şi a ordinii culturale
islamice. După ce înţelege ,,falsitatea”: ideii de
democraţie şi lipsa de legitimitate a regimurilor
islamice actuale, noul recrut este direcţionat spre
adevăratul Islam şi chemat să îndeplinească sarcina
nobilă a Jihadului. 

Succesele militare rapide înregistrate de Statul
Islamic în Irak şi Siria şi nu numai, au fost grabnic
popularizate prin intermediul Internetului. 

Revitalizarea Califatului universal înseamnă, în
viziunea acestuia, că ,,Soarele Jihadului a răsărit”.
Infidelii sunt în mod justificat îngroziţi deoarece
acum ,,şi estul şi vestul recunosc:   Musulmanii vor fi
stăpânii pământului”. Iată idei care au prins foarte
repede în rândul populaţiei musulmane de pe
continentul european, populaţie al cărei număr s-a
mărit recent, ca urmare a valului de refugiaţi din
Siria, Irak, Afganistan, în rândurile cărora s-a dovedit
a fi şi elemente ale S.I. Mulţi dintre cei la care ne-am
referit s-au alăturat S.I. sau altor formaţiuni
teroriste pentru care Jihadul este izbăvirea

Oficialii europeni estimează că până la 5.000 de
europeni au plecat să lupte în Siria. Numărul include
aproximativ 1400 cetăţeni francezi, dintre care
circa 900 s-au întors în Franţa. 

Un expert francez în combaterea terorismului
arăta faptul că între 10.000 şi 20.000 de persoane au
fost semnalate de către autorităţile franceze ca
potenţiale ameninţări la adresa securităţii. 

Deloc surprinzător, comunitatea islamică din
statele europene consideră că este marginalizată,
dis criminată şi că populaţia locală nu este suficient
de înţelegătoare cu nevoile sale, că reprezintă
subiectul unor ostilităţi din partea populaţiei
occidentale majoritare, datorită religiei lor, iar mai

mult de jumătate declară că poziţia lor în ţările de
adopţie s-a înrăutăţit după declararea războiului din
Irak. Două treimi consideră că legile antiterorism
sunt aplicate incorect asupra lor şi că sunt slab
reprezentaţi din punct de vedere politic. 

Toate aceste aspecte au creeat o atmosferă
încordată între populaţia locală non-musulmană şi
comunităţile musulmane din aceste ţări,  mate -
rializându-se  în  încidente, aşa cum s-a întâmplat în
cazul apariţiei, în unele publicaţii occidentale, a
caricaturilor reprezentându-l pe Profetul Mahomed. 

Musulmanii născuţi în Europa au avut reacţii
diverse la încercările societăţilor occidentale de a-i
asimila. Aceste reacţii au acoperit un spectru larg de
manifestări, de la acceptarea asimilării, la revoltă
stradală împotriva ,,constrângerilor” pe care le
impun societăţile occidentale.  

Procesul de radicalizare, care are ca punct de
pornire tendinţa musulmanilor de a se opune
procesului de integrare în societăţile ocidentale
continuă cu manifestarea unor ostillităţi faţă de
instituţiile şi principiile democraţiei liberale şi se
intersectează cu interpretările radicale ale Statului
Islamic. Procesul de radicalizare se încheie uneori
cu recrutarea extremiştilor musulmani de către
acestea. Radicalizarea este un proces gradual care
presupune manipularea şi monitorizarea tinerilor
musulmani, iar apoi încurajarea lor pentru a urma
calea Jihadului. 

Eforturile guvernamentale pentru integrarea
comunităţilor musulmane în societăţile tradiţionale
se lovesc de atitudinea tot mai făţişă a europenilor
faţă de această categorie de imigranţi. Sentimentele
anti-musulmane ale unei bune părţi a populaţiei
occidentale pot conduce la o contra-reacţie din
partea acestei comunităţi, care ar putea fi exploatată
de estremiştii islamici. Este dificil de identificat în
acest moment, care dintre grupările islamice din
ţările europene ar putea constitui parteneri
rezonabili de discuţie cu guvernele europene pentru
succesul procesului de integrare a musulmanilor în
societăţile occidentale. 

Pe de altă parte, problemele socio-economice,
şomajul, slujbele prost plătite, accesul inegal la
sistemul de educaţie sau discriminarea la locul de
muncă, cel mai probabil nu vor dispărea în viitorul
apropiat, iar rezultatul s-ar putea cuantifica în
termeni religioşi.  Reacţia  tinerilor musulmani la
aceste  perspective s-ar putea îndrepta spre jihad
(războiul sfânt), ca singura alternativă care le
promite ceva şi le oferă şansa de a întreprinde ceva
în viaţa lor lipsită de sens şi de speranţă.

În aceste condiţii este dificil de prognozat cât de
departe va merge procesul de radicalizare a
musulmanilor din Europa. Este cu atât mai dificil în
condiţiile în care în prezent Statul Islamic şi-a întins
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tentaculele până în inima bătrânului continent.
Atacurile jihadiste din capitala Franţei- Paris din 13
noiembie 2015, revendicate de Statul Islamic
demonstrează că  promotorii violenţei direcţionate
împotriva populaţiei non-musulmane nu mai caută
motive justificative ale atacurile lor. Pentru ei este
suficient că existăm şi nu ne supunem shariei, legii
islamice. Oricare om de pe această planetă, care nu
acceptă islamizarea totală, respectarea normelor de
tip feudal, conform cărora orice musulman trebuie
să fie dominant în relaţia cu un non-musulman,
devine automat ţintă potenţială a jihadiştilor. Orice
individ care nu doreşte instaurarea unui califat
universal, guvernat de sharia, unde musulmanii pot
abuza nemusulmanii, bărbaţii pot abuza femeile, iar
anormalitatea aceasta poate fi impusă prin violenţă,
aceasta devine o insultă la adresa Islamului, care
reprezintă răspunsul la orice întrebare sau
provocare. 

Odată stabilită identitatea grupală a teroriştilor,
trebuie identificat motivul real pentru care a fost
aleasă, din nou, Franţa ca ţintă. Prezentăm în
continuare câteva posibile motivaţii:

Motivaţia militară. Preşedintele Francois
Hollande a ordonat atacuri aeriene contra ţintelor
ISIS din Siria încă de acum două luni.  Franţa este
singura ţară europeană care a sprijinit campania
aeriană americană din Siria şi prima ţară europeană
care a participat la atacurile aeriene contra
califatului Islamic din Irak. De asemenea, Franţa a
condus lupta antiislamistă din Africa de Nord, soldaţii
francezi au fost cei care au eliberat oraşul Timbuktu,
alungând teroriştii Al Qaeda din zonele controlate de
aceştia în statul Mali. 

Tot Franţa este singura ţară europeană care a
dislocat forţe militare permanente, mandatate să
continue efortul anti-islamist, adică trupe terestre în
Sahel, şase avioane Dassault Rafale staţionate în
Emiratele Arabe Unite şi şase aparate Mirage în
Iordania. Această forţă aeriană a executat peste
1200 misiuni în Irak şi cel puţin două în Siria, toate
vizând ţinte militare ale statului Islamic. 

Motivaţia propagandistică.  Deşi la prima
vedere Califatul Islamic este vedeta zilei, ca urmare a
succesului de la Paris, situaţia strategică a Daesch-
ului este destul de precară din cauza înfrângerilor
militare suferite, în cascadă, atât în Siria cât şi în
Irak. O pierdere importantă a fost oraşul irakian
Sînjar, poziţie strategică în controlul autostrăzii care
leagă Rakka şi Mosul. O forţă combinată, formată din
Peshmerga-luptători kurzi, P.K.K. şi miliţiile Ezidi, au
declanşat o ofensivă concertată împotriva oraşului,
capturându-l în mai puţin de 24 de ore. Această
victorie incapacitează ISIS să-şi transfere luptătorii
sau logistica între provinciile siriene şi cele irakiene.
Califatul a mai pierdut recent controlul asupra

oraşului Baiji şi întreaga zonă tampon din jurul
localităţii Ramadi. De asemenea, un vast teritoriu
din sudul regiunii Aleppo a fost preluat de coaliţia
anti-islamică, privând Califatul de importante
resurse materiale.

Înfrângerile de pe câmpul de luptă trebuie
compensate cu ceva. Dacă în enclava controlată de
terorişti lucrurile nu merg bine, Daeshul încearcă
externalizarea operaţiilor în Europa, în speranţa
unor succese compensatorii menite să păstreze
coeziunea luptătorilor din Siria şi Irak şi
entuziasmul ,,lupilor singuratici” care simpatizează
cauza califatului. 

Motivaţia ideologică. Franţa a atras atenţia
apăsat că ideologia islamică reprezintă în sine o
problemă. Premierul ferancez Manuel Valls a
declarat după atacurile de la Charlie Hebdo că Franţa
este în război cu islamul radical, iar ambasadorul
acreditat în SUA a întărit afirmaţiile premierului:
,,Suntem în război cu islamul radical, asta înseamnă
că islamul cultivă radicalismul, ceea ce este o
problemă pentru noi..”.

În acest sens Franţa a făcut paşi activi în
vederea stopării oricăror forme de promovare a
islamismului radical sau extremist, fiind prima ţară
europeană care a interzis vălul Islamic pentru femei. 

Tot premierul francez Manuel Valls a lansat o
provocare fără precedent la ideologia islamistă
declarând că Franţa caută să implementeze un islam
integrat la civilizaţia europeană şi perfect com -
patibil cu valorile Republicii. Acest demers repre -
zintă o adevărată anatemă pentru ISIS, deoarece un
islam integrat la valorile europene întră în
contradicţie cu întreaga sa ideologie şi propagandă
şi în ultimă instanţă cu exigenţa sa, care se bazează
pe sloganul ,,islam vs Întreaga lume”. 

Mai mult decât atât, Franţa reprezintă ţinta
simbolică perfectă din punctul de vedere al
islamiştilor. Propaganda ISIS descrie Parisul ca fiind
,,capitala prostituţiei şi violului, principalul oraş
purtător de cruce din Europa. În fapt, islamiştii
vizează Parisul pentru că reprezintă principalul
centru al iluminismului european, locul de naştere al
majorităţii ideilor şi conceptelor moderne privind
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cetăţenia, drepturile omului, separaţia puterilor în
stat, separarea bisericii de stat etc. 

Motivaţia istorică. Franţa este o ţară cu o
istorie îndelungată, cu un trecut colonial
semnificativ. Islamiştii acuză Franţa pentru
dezmembrarea Imperiului Otoman şi abolirea
Califatului după terminarea primului Război
Mondial. De asemenea, obsedaţi de istorie, islamiştii
acuză Franţa pentru rolul determinant pe care l-a
jucat în organizarea cruciadelor din secolul al XI-lea.
Tot Franţa a fost puterea militară europeană care a
stopat ascensiunea primului califat Islamic şi
extinderea lui în Europa. Regele Carol Martel a
zdrobit pe invadatorii arabi în vestita bătălie de la
Tour, din anul 732. 

Adepţii Statului Islamic doresc să demonstreze
lumii musulmane că sunt capabili să răzbune
dezonoarea suferită de islam de-a lungul secolelor,
lovind ţintele simbolice care au relevanţă pentru
etosul revirimentului Islamic de astăzi.   

În cazul în care nu vor fi luate măsurile necesare
ne-am putea aştepta la: • o parte însemnată a
populaţiei musulmane ar putea fi suficient de ra -
dicalizată sau izolată, fie pentru a sprijini, fie pentru
a accepta extremiştii islamici; • musulmanii educaţi
din aceste ţări, cei care au studiat în domeniile
tehnologiei informaţiei, chimiei, biochimiei, ar putea
fi atraşi de cuza şi ideologia extremismului islamic şi
şi-ar putea pune cunoştinţele în serviciul Statului
Islamic, care intenţionează să execute atacuri te -
roriste în ţările europene; • legăturile actuale dintre
extremiştii islamici rezidenţi în diferite ţări
europene s-ar putea extinde, formând reţele trans -
naţionale; • extremiştii islamici care se întorc din
Irak şi Siria în ţările europene din care au plecat, ar
putea aduce cu ei deprinderi operaţionale şi
organizatorice care ar putea avea un efect mult mai
devastator decât atacurile executate până acum în
Europa; • nicio ţară nu este imună la atacurile
teroriste; instituţiile din ţările europene cu atribuţii
în domeniu sunt insuficient pregătite şi dotate cu
tehnică, pentru a preveni astfel de atacuri în viitor. 

Preşedintele Franţei, Francois Hollande sublinia
în Parlament, după numai trei zile de la atacurile din
central Parisului, respectiv pe 16.11.a.c., că este vital
ca Europa să poată expulza cetăţenii pe care nu-i
doreşte şi revenirea la graniţele naţionale, ca o
măsură extremă de protecţie împotriva teroris -
mului...

În ultimii ani asistăm la amplificarea fără
precedent a  terorismului sinucigaş ,practicat şi în
atentatele de la Paris, formă de manifestare a tero -
rismului extinsă la nivel global, în special de teroriştii
islamişti fundamentalişti. Opţiunea acestora pentru
atacurile suicide se explică prin siguranţa lovirii
ţintei,  numărul   mare  de  victime  şi  pagubele  sem -

ni ficative  produse,   puternicul   impact psihologic al
acestora, prin inducerea unei stări permanente de
insecuritate şi de teamă generalizată, precum şi
capitalul de publicitate obţinut. Un alt avantaj al
acţiunilor teroriste suicide constă în marea
diversitate a tehnicilor suicidale care se pot aplica, de
la ,,bombe umane”, maşini capcană cu ,,şoferi
kamikaze”, la terorişti ai aerului etc.

În prezent, terorismul sinucigaş a devenit un
factor major de risc la adresa securităţii statelor
occidentale, dovadă în acest sens fiind atacurile
jihadiste din 13 noiembrie a.c din Franţa-Paris,
revendicate de Statul Islamic. S-a dovedit că este
vorba, de fapt, de o ofensivă metodică a unor
extremişti tot mai bine organizaţi, echipaţi, infor -
maţi şi finanţaţi, gata oricând să execute misiuni
sinucigaşe, pentru uciderea ,,necredincioşilor”. 

Eficienţa programelor de acordare a cetăţeniei
europene, completarea unor chestionare, parcurge -
rea unor programe şcolare, vizionarea unor filme
sau testarea abilităţilor lingvistice este de asemenea
discutabilă  în cazul emigranţilor musulmani care nu
vor să se identicice cu cultura şi valorile occidentale.
Asimilarea emigranţilor musulmani este un process
de durată şi nu unul pe termen scurt.

Nivelul frustării şi al alienării în rândul comu -
nităţilor musulmane din Europa rămâne ridicat. Din
acest punct de vedere, toate ţările europene ( şi nu
numai cele care susţin politica americană în Orientul
Mijlociu), reprezintă ţinta eforturilor de integrare a
comunităţii musulmane. 

În retorica Statului Islamic, teritoriul României
trebuie cucerit şi inclus în aşa zisul Califat. România
este una dintre statele de tranzit, de transfer pentru
voluntarii jihadişti către teatrele de operaţii, dar nu
este exclus să fie şi rută de întoarcere pentru ei,
preciza nu de mult, un oficial al S.R.I.

Lupta împotriva terorismului islamic presupune
luarea de măsuri specifice, atât la nivelul organis -
melor naţionale cât şi internaţionale. Măsurile
vizează, în principal, intensificarea cooperării
internaţionale în problema prevenirii şi combaterii
terorismului, gestionarea mai atentă şi responsabilă
a informaţiilor care vizează terorismul de orice
fel, monitorizarea atentă a membrilor reţelelor
teroriste, identificarea punctelor critice ale   acestor
reţele, crearea unei baze de date/sistem electronic
de evidenţă a reţelelor teroriste, monitorizarea
statelor care sponsorizează terorismul. 

Combaterea terorismului la nivel mondial,
regional şi statal cunoaşte în prezent noi parametri,
ca urmare a periculozităţii acestui fenomen pentru
securitatea naţională a statelor. 

Răspunsul împotriva terorismului trebuie să fie
global şi internaţional, astfel încât să folosească
avantajele comparative oferite de toţi actorii
implicaţi în acest proces.  
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S
-a născut la 11.04.1949  în comuna
Smulţi, judeţul Galaţi. După
absolvirea în anul 1963 a şcolii

generale din comuna natală, urmează
Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din
Câmpulung Moldo venesc, pe care îl
absolvă în anul 1967. Urmează apoi
Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri de
Tancuri şi Auto pe care a absolvit-o în
1970, când este avansat la gradul de
locotenent şi încadrat în funcţia de
comandant  de pluton la R.267 Tc.
Galaţi, După trei ani, mai precis în anul 1973, este
numit comandant de companie. Preo cuparea
permanentă pentru studiu îl deter mină să urmeze,
din anul 1974, Academia Tehnică Militară – secţia
ingineri tancuri şi auto, pe care o absolvă în anul
1979.  În perioada 1979-1989 a fost încadrat în
diferite funcţii de  specialitate  pe linie tehnică la
Centrul de Instrucţie al Infanteriei şi Tancurilor şi în
alte structuri din cadrul  D.67 Mc., după care revine
la  R.267 Tc. Galaţi, mai întâi ca şef al Serviciului
Tehnic şi apoi  Şef de Stat Major.

Pe timpul revoluţiei din anul 1989,  ca Şef de
Stat Major al Garnizoanei Galaţi a condus cu com -
petenţă acţiunile din cadrul planului de cooperare
dintre  unităţile militare, nefiind înregistrate victime
sau incidente. Pentru o perioadă scurtă de timp a
fost numit şi Şef la Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Galaţi, unde a dat încă o probă de competenţă în
acele zile tulburi, prin gestionarea cu calm şi
siguranţă a situaţiei din judeţ. Mărturie in acest sens
este şi mesajul de condoleanţe apărut in ziarul
„Viaţa Liberă “  din Galaţi, numărul din 10 octombrie
a.c, în care Gl. Dumitru Culcea - Şeful acestei instituţii
în acea perioadă, scrie: „Acestui om, gălăţenii îi
mulţumesc pentru că a făcut ca în decembrie 1989, să
nu fie vărsare de sânge ca în alte oraşe.”

În perioada 1990-2002 , ca urmare a înaltei
ţinute profesionale şi morale, avansează în con -
tinuare pe treptele ierarhiei militare: Comandant al
R.267 Tc., locţiitor al comandanului Comanda -
mentului C.8A. Brăila, devenit apoi Comandamentul
8 Op.,  Comandant al Bg.2 Logistic Teritorial
Târgovişte, unde a reuşit să realizeze intr-un timp
relativ scurt, un colectiv de cadre închegat şi bine
instruit, deşi peste 80% dintre acestea proveneau
din diferite unităţi restructurate, nefiind de
specialitatea logistică.  La 01.05 2002  este inaintat la
gradul de general de brigadă cu o stea şi în final, din

anul 2003 este numit Comandant al
Şcolii de Aplicaţie pentru Tancuri şi
Auto Piteşti, poziţie din care  in anul
2005 a fost trecut în rezervă. 

Generalul ILIE GÂŢĂ şi-a servit
cu credinţă şi devotament patria în cei
35 de ani de ofiţer activ, peste tot a
fost îndrăgit şi respectat ca om,
comandant şi şef, coleg şi prieten,
datorită calităţilor sale morale şi
intelectuale. Mărturie fiind în acest
sens şi rezultatele obţinute pe timpul

studiilor la A.T.M., la diferite cursuri post
universitare de carieră şi de perfec ţionare,
culminând cu obţinerea titlului de doctor în ştiinţe
militare în anul 2002.

Şi-a iubit soţia care i-a fost sprijin moral şi
spiritual de-a lungul carierei şi a  avut grijă de
familie investind în educaţia celor doi fii, care
copiindu-şi tatăl sunt astăzi ofiţeri cu funcţii de
răspundere în  S.P.P.

Ca recunoştinţă a devotamentului, spiritului său
de sacrificiu şi  pentru conduita sa militară şi morală,
dar şi pentru implicarea constructivă pentru buna
desfăşurare a activităţilor  Filialei Judeţene Galaţi a
A.N.C.M.R.R., a fost recompensat cu Emblema de
merit „Rezerva Armatei României Clasa I”  în anul
2007 şi cu înaintarea în gradul de general maior  (cu
două stele), în anul 2009.

Din anul 2012  a îndeplinit funcţia de
preşedinte al Filialei Judeţene Galaţi a A.N.C.M.R.R. în
care a muncit neobosit, până în ultima clipă, din
deprinderea de a fi util şi a lăsa urmaşilor ceva din
experienţa şi din sufletul său generos.

La 10 octombrie a.c , după o scurtă şi grea
suferinţă, cel care a fost generalul-maior dr.ing. Ilie
Gâţă a trecut la cele vesnice.  A fost înmormântat la
Cimitirul Militar Gencea 3.

Îl plâng cu dor nestins soţia Jenica, fii Sorin şi
Eduard, nurorile Lavinia şi Corina, nepoţii Răzvan,
Luisa, Livia şi Andreea, dar si foarte mulţi  dintre cei
care l-au cunoscut, sau cu care a lucrat.

Generalul Gâţă rămâne în amintirea noastră,  a
Biroului Permanent şi a membrilor Filialei Judeţene
Galaţi  a A.N.C.M.R.R., - ca un brav şi distins camarad,
pe care nu-l vom uita şi îl vom pomeni cât vom trăi!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

General de brigadă (r) Constantin ANTOHE

REMEMBER

General maior dr. ing. ILIE GÂŢĂ
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General de brigadă TRAIAN CRISTACHE

S
-a născut la 17 iunie 1933 în
Giurgiu, într-o familie de
oameni gospodari, bine aşe -

zaţi la casa lor, cinstiţi şi harnici, cu
înalt simţ al datoriei,  care şi-au
educat copii în spiritul valorilor
perene ale poporului român. 

A absolvit şcoala elementară
în 1950, 2 clase medii-tehnice în
1952, 11 clase cu ba calaureat
(maturitate) în 1959,  Şcoala
Militară de Ofiţeri de Artilerie (3
ani) în 1955,  Aca demia Militară Generală,
Facultatea de Ştiinţe Politice, cu durata de 4 ani,
curs de limbi străine – 9 luni  în perioada 1978-
1979,  A.S.E. Bucureşti – Facultatea de Economie
Generală în 1974. 

Dintre funcţiile îndeplinite în cei 35 de ani de
activitate remarcăm: comandant pluton de
artilerie, locţiitor de comandant de companie la
Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” (Iaşi şi
Câmpulung Moldovenesc), lector la Şcoala de
Maiştri Militari şi Subofiţeri Sibiu, lector,
conferenţiar, profesor şi Şef de Facultate în
Academia Militară Generală. În toate aceste
funcţii  a dat dovadă de o temeinică pregătire
teoretică şi practică şi de mult tact pedagogic,
ceea ce a făcut să fie iubit deopotrivă de cei
cărora le-a fost şef în Liceul Militar, de cei pe care
i-a pregătit în Şcoala de M.M.şi Subofiţeri, dar şi
de cei care au urmat cursurile Academiei Militare
Generale. 

Dealungul carierei militare a obţinut
următoarele grade militare: locotenent, 1955;
locotenent major. 1958; căpitan, 1962; maior,
1968; locotenent-colonel, 1974; colonel, 1981;
general de brigadă, 2012.

Pentru activitatea şi rezultatele sale
deosebite  a fost răsplătit cu Semnul onorific
pentru 15, 29 şi 25 de ani în Serviciul Patriei, cu
Ordinul Militar Clasele  I şi II, precum şi cu
Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R.

După  trecerea în rezervă, în anul 1991 s-a
înscris în rândurile membrilor A.N.C.M.R.R., cu

dorinţa sinceră de a contribui la
apărarea drepturilor cadrelor
militare în rezervă şi în retragere.

Nu după mult timp a fost ales
în organele de conducere ale dife -
ritelor  struc turi ale A.N.C.M.R.R.,
dintre care remar căm:  prim-vi -
cepre şedinte al Organizaţiei Bu -
cureşti a U.N.C.M.R.R. (azi
A.N.C.M.R.R.), membru permanent
al Consiliului Director  şi al  B.P.C.,
Şef  Departament  Or ganizare-

Coor donare.  A făcut parte din colectivele care au
elaborat documentele care regle mentează activi -
tatea A.N.C.M.R.R. , precum şi a orga nelor de con -
ducere de la diferite nivele ale acestei im portante
structuri asociative.  A luat parte activă la ela -
borarea Monografiei A.N.C.M.R.R.

În calitatea sa de membru al Biroului
Permanent Central al Asociaţiei şi-a asumat
participarea nemij locită şi eficientă la
îndrumarea filialelor de sector şi a Judeţului Ilfov,
activitatea sa fiind apreciată de membrii şi de
organele de conducere ale acestora.

Filozofia de viaţă a generalului Traian
Cristache a fost munca,  în vederea realizării
unor lucruri utile şi temeinice, atât în plan social
cât şi în cel familial. 

A fost un soţ devotat şi-a iubit mult soţia, cu
care a crescut şi educat cu multă dragoste pe cei
doi copii (Romeo Valentin – 1967; Carmen –
1959, iar din 2011 s-a bucurat şi de nepotul
Cristian). 

Prin trecerea la cele veşnice generalul Traian
Cristache a lăsat un gol în sufletele tuturor celor
cu care a lucrat în funcţiile pe care le-a îndeplinit
şi ale celor care l-au cunoscut şi o durere fără
margini în familie, pe care nici timpul nu o va
putea ostoi. 

Dumnezeu să-l aibă în paza sa şi să-i
lumineze calea în lumea celor drepţi!  

General-locotent (r) dr. Radu Vlăsceanu 
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IN  MEMORIAM

General GRIGORE BĂLAN

G
eneralul Grigore Bălan s-a
născut la 14 iulie 1896 în
comuna Blăjenii de Sus,

Judeţul Bistriţa-Năsăud. A urmat
liceul la Năsăud şi apoi Şcoala
militară austro-ungară, pe care a
absolvit-o în vara anului 1915, când
a fost avansat la gradul de sublo -
cotenent. Doi ani mai târziu, la 1
noiembrie 1917,  a fost avansat
locotenent şi a luat parte la Primul
Război Mondial, pe frontul apusean, în Nordul
Italiei. 

În preajma evenimentelor de la Alba Iulia,
tânărul locotenent, urmaş al grănicerilor români
de la Năsăud, a făcut parte din Comitetul de
organizare a Gărzii Na ţionale de la Bistriţa şi
Năsăud, desfăşurând o activitate susţinută pe plan
organizatoric, pentru înfiinţarea la 17 noiembrie
1918 a acestei gărzi. 

Ofiţerul a ţinut o strânsă legătură cu repre -
zen tanţii Gărzilor Naţionale din Cluj şi alte
localităţi ale Transilvaniei, care militau pentru
unirea Transilvaniei cu ,,patria mumă”. 

După istoricul act de la Alba Iulia,
locotenentul Grigore Bălan a organizat, la 5
decembrie 1918, primirea Regimentului 15
Infanterie din Piatra Neamţ, în Bistriţa, când mii
de cetăţeni au ieşit la bariera oraşului (pasarela de
astăzi, la ieşirea dinspre vest a oraşului), la locul
numit Vamă, pentru a îmbrăţişa pe dorobanţii
moldoveni şi a le ura bun venit pe melea gurile lui
George Coşbuc. 

Câteva luni mai tărziu, la 27 februarie 1919,
în condiţiile constituirii de mici unităţi militare pe
teri toriul reîntregit, majoritatea cadrelor Gărzii
Naţionale din Transilvania au fost încadrate în
Armata Română. Locotenentul Grigore Bălan a
fost repartizat la Re gimental 84 Infanterie, cu
garnizoana de reşedinţă în oraşul Bistriţa. 

Cei care l-au cunoscut din această perioadă
de început a carierei militare au afirmat că
locotenentul Grigore Bălan era un om bland şi
drept cu subordonaţii, respectuos şi disciplinat,
muncitor, ferm şi energic. Întreaga sa activitate a
fost străbătută de grija faţă de intresele oştirii
române. 

Menţionând aceste trăsături de
caracter, coman dantul Regimentului de
Infanterie concluziona în foaia
calificativă de la sfârşitul anului 1919,
că ,,este un ofiţer de nădejde pe care se
poate conta în cele mai grele situaţii”. 

Pentru interesul depus în
instruirea subor donaţilor şi pentru
devotamentul de care a dat dovadă în
timpul pregătirii actului Unirii, ofiţerul
a fost decorat cu Ordinul ,,Coroana

României” - clasa a V-a în grad de cavaler, cu spadă
şi panglică de ,,Virtute Militară”.   

La numai un an de la primirea în cadrele
active ale Armatei Române, în luna mai 1920 este
promovat în funcţia de şef al biroului adjutantură
al unităţii,  La 15 octombrie 1921 a fost avansat la
gradul de căpitan, cu vechimea considerată de la 1
aprilie 1920. Cu prilejul avansării, comandantul
Brigăzii 41 Infanterie din care făcea parte
Regimentu 84 Infanterie scria: ,,Cu însuşirile
remarcabile ce le are din punct de vedere
profesional, intelectual şi moral, prezic acestui
ofiţer o frumoasă carieră”. 

După un deceniu de activitate în aceeaşi
unitate, ofiţerul a fost avansat la gradul de maior şi
mutat în comandamentul Diviziei 2 Munte, cu
garnizoana în oraşul Deva, în funcţia de şef al
biroului instrucţie. 

În perioada 1932-1933, ofiţerul a condus
Şcoala de instructorI pe marea unitate de vânători
de munte, cu foarte bune rezultate, care au fost
astfel apreciate de comandantul Diviziei: ,,Nu am
decât cuvinte de laudă pentru modul ireproşabil
cum a condus această şcoală, precum şi pentru
rezultatele obţinute”. 

La 1 aprilie 1933 maiorul Grigore Bălan este
numit comandant al Batalionului 2 la Regimentul
84 Infanterie din Bistriţa, iar la 1 aprilie 1936 a
fost avan sat la gradul de locotenent-colonel şi
mutat la Regi mentul 88 Infanterie din Carei, tot în
funcţia de coman dant de batalion.  Şi aici
comandantul regimentului i-a apreciat activitatea:
,, Este un ofiţer superior care se distinge în toate
privinţele: judecată sănătoasă,  bogat capital de
cunoştinţe militare, educaţie mai presus de orice
laudă”. 
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În primăvara anului 1938 este numit
comandant al Batalionului 8 Vânători de Munte, cu
reşedinţa în oraşul Bistriţa, o unitate
independentă în cadrul căreia se instruiau ostaşii
din Nordul Transilvaniei, obişnuiţi cu condiţiile
aspre ale reliefului muntos. 

La 10 iunie 1949 a fost avansat la gradul de
colonel şi trimis să urmeze cursul de comandanţi
de regiment, iar la terminarea acestuia, la 25
august 1940, a fost promovat în funcţia de
comandant al Grupului 5 Vânători de Munte.

La 30 august 1940, impunerea Dictatului de la
Viena, României, şi ciuntirea  unei părţi din Nord-
Vestul teritoriului naţional,  a fost primită cu
indignare şi revoltă, alături de toţi românii şi de
colonelul Grigore Bălan, care  scria familiei sale:
,,Stau încremenit de du rere şi mintea mea nu
poate să priceapă această groaznică tragedie care
a lovit din nou scumpa noastră ţară. În calitate de
comandant, durerea mea este mai mare când văd
jalea pe feţele încremenite în spasmele durerii ale
ostaşilor mei dragi pe care i-am comandat”. 

La 1 septembrie 1940, unităţile din Nord-
Vestul Transilvaniei au început retragerea spre
aliniamentul vremelnic fixat prin odiosul dictat.
Unitatea comandată de colonelul Grogore Bălan s-
a repliat în oraşul Haţeg, unde a fost dislocat
întregul Grup 5 Vânători de Munte.

În fruntea acestei unităţi a participat la cel de
Al Doilea Război Mondial, luând parte la eliberarea
Bucovinei şi la misiunile desfăşurate pe frontal de
est. În toamna anului 1942 a fost grav rănit şi
evacuat în ţară. După o lungă perioadă de
spitalizare la Spitalul Brâncovenesc, la 15 august
1943 este încadrat în funcţia de comandant al
Diviziei 2 Munte, cu sediul la Deva, iar la 10 aprilie
1944 a fost numit în funcţia de comandant secund
al Diviziei 1 Munte-Operativă, cu sediul în
garnizoana Sinaia.

După evenimentele de la 23 august 1944, a
participat la dezarmarea garnizoanelor  militare
germane din Sinaia, Predeal, Azuga, Buşteni, iar la
4 septembrie a comandat acţiunile Diviziei 1
Vânători de Munte, din zonele Braşov şi Sfântu
Gheorghe, în  lipsa comandantului acesteia, În
zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 1944, unităţile
Diviziei 1 Vânători de Munte, aflate sub comanda
sa au continuat să atace rezistenţele hitleriste din
împrejurimile oraşului Sfântu Gheorge, iar în
dimineaţa zilei de 7 septrembrie, după o puternică
pregătire de artilerie, vânătorii de munte, în
cooperare cu Divizia ,,Tudor Vladimirescu” au luat
cu asalt şi eliberat acest oraş. 

La 9 septembrie 1944, Grigore Bălan, coman -

dan tul Diviziei 1 Munte, împreună cu şeful de stat
major, s-a deplasat în dispozitivul Batalionului 2
Vânători de Munte, aflat pe Valea Oltului, pentru a
impulsiona ur mă rirea inamicului în lungul acestei
văi, către vest. Lângă podul de la Arcuş, aflat la
nord de Sfântu Gheorghe, este surprins de
bombardamentul de artilerie al inamicului, aflat în
pădurea de la est de localitatea Zoltan şi Bodoc. Un
proiectil a explodat la numai câţiva metri, rănindu-
l foarte grav. El a refuzat să fie evacuat şi a
continuat să îndemne subordonaţii la atac, pentru
a nu da timp inamicului să organizeze un nou
aliniament de apărare la nord de Sfântu Gheorghe,
dar apoi s-a prăbuşit în văzul subordonaţilor. 

A fost evacuat de urgenţă la Braşov, iar de
acolo la Spitalul Militar din Sinaia, unde s-a stins
din viaţă în ziua de 13 septrembrie 1944, la vârsta
de 48 de ani.  

În aceeaşi zi, generalul Ion Dumitrache,
coman dantul Corpului de Munte, a trimis o
telegram familiei, în care scria: ,, În urma
operaţiunilor avântate de la Sfântu Gheorghe a
căzut ca un erou generalul Bâlan Gri gore. A
rămas o lipsă grea în rândul vânătorilor
Diviziei 1 Munte, care face amintirea lui şi mai
scumpă. Cor pul de munte ia parte cu tot
sufletul la durerea familiei şi o roagă să
păstreze ca mân gâiere asigurarea că jertfa lui
va constitui pentru vânătorii de munte un
simbol al vitejiei şi al împlinirii faţă de patrie”.

Pentru fapta sa de arme, generalul erou
Grigore Bălan a fost decorat cu Ordinul ,, Mihai
Viteazul”, clasa a III-a cu spade, pentru a doua
oară. 

A fost înmormântat în Cimitirul Ghencea,
cere monie care s-a transformat într-o
manifestaţie oma gială a populaţiei din Capitală. 

Aşa a luat sfârşit viaţa tânărului general-erou
al ţinuturilor bănăţene - Grigore Bălan din Blăjenii
de Sus, fiind primul general român care a căzut
eroic în luptele pentru eliberarea Transilvaniei de
sub ocupaţia hor thystă. 

Pe locul unde a căzut eroul general Grigore
Bălan, la 150 de metri sud de podul peste pârâul
Arcuş, de pe şoseaua judeţeană Sfântu Gheorghe-
Arcuş, s-a ridicat cu aportul Filialei Judeţene a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, o
modestă troiţă care amin teşte de ge neralul
Grigore Bălan, căzut la datorie, pentru eli be rarea
oraşului Sfântu Gheorghe.                                   

Colonel (r) IOAN CORDOVAN
Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud a

A.N.C.M.R.R.
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